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 مؤسسة التحايا لإلعالم تقدم:

   

 

 تفريغ السلسلة الصوتية:
 

 

 جلسة مع شباب الجزيرة
 

 لألستاذ:

 أبي مصعب السوري

 –فك اهلل أسره–

 

 

 

 
 تم نشر هذا التفريغ في:

 م4163ديسمرب  – 6341 ربيع األول
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 مقدمة التفريغ:
 

يب مصعب ( للشيخ أجلسة مع شباب الجزيرةصوتية )يسر مؤسسة التحايا لإلعالم، أن تقدم لكم تفريغ السلسلة ال
ملف،  64أشرطة بّثت فيي الشبكة العنكبوتية على شلك  1، وهذه السلسلة تتكون من –فك اهلل أسره  –السوري 

 .ساعات 9وقد استمرت السلسلة حوايل 
 سياسية التفريغ:

عىن، وذلك بغرض، جعل الكالم بأسلوب انتهجنا يف هذا التفريغ، سياسة التصرف يف الكالم؛ دون اإلخالل بامل
 الكتابة ما أمكن، وذلك عرب:

 تغيري الكلمات العامية، لكلمات عربية فصحى. .1
 تغري صياغة اجلمل، للتوافق مع القواعد النحوية. .2
سواء بالتقدمي والتأخري  تغيري صياغة اجلمل، لتكون بلغة الكتابة ما أمكن؛ وكأن الشيخ هو الذي كتب الكتاب. .3

 ذف أو الزيادة.أو اخل
 حذف الكالم املكرر، وهذا يكثر يف احملاضرات؛ وكذلك حذف الكالم غري الواضح. .4
 ال نعطي ألنفسنا احلق بزيادة معىن مل يقله الشيخ، أو أن حنذف معىن قاله الشيخ؛ ولو كان خيالف ما نقول به. .5
(؛ للداللة على الكلمات واجُلَمل وكذلك وضع عالمة )... باللون الرصاصيكثرياً ما نلتزم بإضافة الزيادات  .6

 احملذوفة لكوهنا غري مسموعة أو لغري ذلك من األسباب.
  أضفنا عناوين جانبية، وفهرس يف آخر الكتاب؛ لتسهيل تصفح الكتاب. .7

 

 

 

مإخوانكم في مؤسسة التحايا لإلعال
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 -مقدمة مؤسسة الغرباء:

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 عبد عمر- السوري مصعب أيب للشيخ احملاضرة هذه لكم يقدم أن واإلعالم سالميةاإل للدراسات الغرباء مركز يسر
 من 6346 سنة كابول  يف ُسجلت ولقد أشرطة ستة من وتتألف( اجلزيرة شباب مع جلسة) بعنوان وهي -احلكيم

.األول الشريط مع واآلن النبوية اهلجرة
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 الشريط األول

 -المقدمة:
 

مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، اللهم ال بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحل
اللهم اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا  ،علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت السميع العليم

 -قويل أما بعد:

 ال اللهم، أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم ةوالصال، العاملني رب هلل واحلمد، الرحيم الرمحن اهلل بسم
 يفقهوا لساين من عقدة واحلل أمري يل ويسر صدري يل اشرح اللهم ،العليم السميع أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم
 -:بعد أما، قويل

 هبا أجيبُ  -احلرمني بالد- جازواحل جند أبناء من اجلزيرة شباب من جمموعة مع جتري -تعاىل اهلل شاء إن- اجللسة هذه
 الفائدة هبا تعم حىت املادة هذه وتسجيل األسئلة هذه عن لإلجابة املناسبة هذه فأستغل ،عنهم تلقيتها مهمة أسئلة عن
 املوافق. هـ 6346 عام من شعبان 61 بتاريخ كابول  يف مت التسجيل هذا أن نعلم أن املفيد ومن، -تعاىل اهلل شاء إن-

 .م4111 سنة من 66 لشهر

  : ثالثة فصول إىل اإلخوة من تلقيتها اليت األسئلة بتقسيم وقمتُ ، سؤال عشرين هنا تقريبا عندي

 .أسئلة متعلقة بأفغانستان 
  ابالواقع عمومً وأسئلة تتعلق بالفكر واملنهج و. 
  السعودية".بـ ُسمِّييوأسئلة تتعلق باجلزيرة أو ما" 
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 املتعلقة األسئلة مث والفكرية املنهجية األسئلة ببعض مث أفغانستان مبوضوع نبدأ ،بالرتتيب نبدأ -تعاىل اهلل شاء وإن-
 بعض إىل ستتعدى والفكرية املنهجية األسئلة عن اإلجابات من كثري  ألن؛ العربية باجلزيرة املتعلقة باألسئلة وخنتم بالواقع
 ". السعودية" بـ املتعلقة األسئلة

الذي الذي  البحثفصل صغري جعلته مقدمة يف  كنت قد وضعت؛  اللقاء هلذا مقدمة أجعل أن أحب أبدأ أن وقبل
عالقة السمع )فيه مقدمة باسم  ؛ فجعلتُ (الفرقان بني علماء الرمحن وعلماء السلطانبعنوان ) العلماءوضعته حول 

عى إىل أن ُيسَمع يس دعوتهكلما أراد صاحب دعوة أن ينشر   ،أنه عرب التاريخ كله ، ألنين الحظتُ (بالعقل واإلميان
بني الداعية والناس بأن ال يسمعوا  واحلَْيلولةالسمع عنه  َمْنعأواًل. وكلما أراد أعداء دعوة أن يوقفوا هذه دعوة يسعوا إىل 

أن إميان اإلنسان يكون بناًء على قدراته العقلية بأن يعمل عقله يف فهم هذه الدعوة فبوابة الفهم هو  منه، والحظتُ 
عليه -يف سرية الرسول  السمع والعقل واإلميان، والحظتُ  إىل أن كثري من اآليات ربطت فعاًل بني هتُ السمع، فانتب

أن أهم ما كان يهمه أن يسمع منه الناس فيؤمنوا، وكان أهم ما يهم صناديد قريش أن حيولوا بني  -الصالة والسالم
له هذه  إن شاء اهلل أريكم هذا البحث الذي جعلتأن يسمعوا من الرسول عليه الصالة والصالم، والحقا وبني الناس 

 قدمة. امل

ف اإلنسان باإلميان كلّ   -سبحانه وتعاىل-ولكن اآلن ما أوصيكم به وأوصي به سامع هذه األشرطة؛ أن تعلموا أن اهلل 
اُلوا َلْو ُكنَّا َوقَ ﴿وجعل بوابة العقل السمع، ومن اآليات املعروفة واملشهورة  -أن يفكر بعقله–وجعل وسيلة ذلك العقل 

من فهرس اآليات حتت باب السمع ومشتقات السمع  ، واستخرجتُ 1﴾َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ 
وكلها تدور حول هذا املعىن،  ،وبني العقل واإلميان ،السمع واإلميانبني و  ،آية تربط بني السمع والعقل  41من  أكثر

. من أرد أن يكفر ﴾السَِّعريِ  َأْصَحابِ  يف  ُكنَّا  َما نـَْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا  َلوْ  َوقَاُلوا﴿الوقت قول اهلل تعاىل  أذكر منها لضيق
ْعَنا قَاُلوا﴿قال  َنا َسَِ ْعَنا﴿ومن أراد أن يؤمن قال  2﴾َوَعَصيـْ والثاين َسع ففكر  ،فاألول َسع ففكر فعصى ،3﴾َوَأطَْعَنا َسَِ

فال جيوز لإلنسان أن  ،ع وسيلة أساسية وجارحة من أهم اجلوارح اليت منحها اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسانفالسم ،فأطاع

                                                           
 (.01الملك: ) 1
 (.39البقرة: ) 2
 (.582البقرة: ) 3
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خذ موقف من شيخ معني أو من دعوة معينة أو من مدرسة معينة أو من يأ من الناس جتد كثري .يعطل هذا الشيء
ا وجده هذا املقال فإذ لكاتباملنشور الفالين فينظر قرأ هذا اخلرب املنشور يف افتقول له يا أخي  ،نشرة معينةأو جريدة 

 فقط أحذ موقف من شخص معني فال يسمع له ثانية.   !فالن فال ينظر وال يفكر

خاصةً مع بعض شباب اجلزيرة؛ أنه بلغهم أو  امنها أنا شخصيً  ألهنا قضية عانيتُ  ؛هلذه القضية أنبِّهأن  فأحببتُ 
ومسألة أكثر أوحكم األعوان أ؛ كاحلديث عن احلكم الشرعي للنظام السعودي مسألتني أو ثالث منوصلهم موقف يل 
من علماء اجلزيرة وهذا  اوخصوصً  ،يف العامل العريب واإلسالمي اية موقفي من علماء السلطان عمومً حساسية هي قض

  عرضه إن شاء اهلل يف بعض األسئلة.سأست

شيعت شائعات وإضافات على املوقف الذي مث أُ  ،ذلك موقفمن مسألة معينة فرتب على  قويلفتجد أن بعضهم َسع 
 موضوع أفغانستان وموضوع الطالبان وهو مثاًل  ،هذه املواضيع حائل بيين وبني كثري من الشباب أصبَحتْ حبيث  وقفتهُ 

د أن ، فمن أرا4موضوع يهم كل إنسان؛ ولعلي أكون الوحيد الذي كتب يف موضوع الطالبان على قلة البضاعة وما فيها
ع سينقل من هذا البحث، ومع ذلك جتد بعض من شباب اجلزيرة يقول لك: "أبو مصعب ال أريد و يتكلم يف هذا املوض

  .أن أَسع له، هذا الذي كفر العلماء وتكلم عن األعوان "

 فمعظم الكالم الذي ينشر صحيح وأنا سأبني موقفي من، ولكن بعضه غري صحيح مثل قضية تكفري العلماء.

)جلسة مع شباب  :وعناونه األنسب ،سينشر هذا الشريط منوهناك  ،هبذه املقدمةت أن أبدأ هذا الشريط فأحبب
كثري من األشرطة عنواهنا: )جلسة مع شباب اجلزائر( و )جلسة مع شباب اليمن( و)جلسة مع شباب يل  اجلزيرة( ألن 

)جلسة مع شباب اجلزيرة( أو كذلك َسيها  تركستان( و)جلسة مع باكستان( جلسة مع شباب كذا، فهذا اجملموعة أُ 
  )جلسة مع شباب بالد احلرمني(.

ه دإن شاء اهلل يف اجلواب وهناك ورقة بيضاء أمامكم فأريد منكم أثناء شرحي أن من كان عن وَأْشرعوأنا سأقرأ السؤال 
له حبيث أنه يف هناية كل سؤال على سؤال أو استفسار على سؤال أو اعرتاض على سؤال أنه أثناء هذه السؤال أن يسج

فأريد أن نتحاور وخاصة  ،سؤال نتناقش؛ فتكون اجللسة أقرب إىل الندوة وليست حماضرة فيها مستمعني وواحد يتكلم
                                                           

 يقصد كتاب )أفغانستان والطالبان ومعركة اإلسالم اليوم(. 4
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أن ال ينبغي ألحد أن يستحي وال يستحي من احلق، وأنا قلت لكم يف البداية الناس هنا يف  -وهذا شيء مهم جدا–
 مدرستني يف التعامل مع الشباب: امية عماومً تان ويف الصحوة اإلسالأقغانسا

ثهاملدرسة األوىل: الغالبية تعترب أن الشباب صغري يف السن وصغري يف التجربة فيجب أن ال  وبالتايل  ،بعظائم األمور حُندِّ
ض يرتتب على ذلك أن يبقى الشباب يف مستوى حمدود من الفهم و يف مستوى من اجلهالة الكبرية يف الواقع ويف بع

يرتكوا الدعوة . ويقولوا ألننا لو أعلمناهم فهذه املعلوات قد تسبب هلم تشويش، وفد يرتكوا اجلهاد وقد حكام الشرعيةاأل
  وقد ال يعملوا معك.

وهو رجل كبري يف ساحة العمل اإلسالمي؛  .ب إذا فهموا تصبح قيادهتم صعبة"وكما قال أحدهم وأنقل عنه: "الشبا
 ستصبح قيادهتم صعبة". إذا فهموا  مألهن ؛هم قال: "دعوا الشباب كما

بة ولكن فائدهتم كبرية وبني أن أبغي قطيع بني أن أبين جمموعة من القادة واألسود فتصبح قيادهتم صعين هناك فرق يع
 من املعيز ألن قيادهتم ستصبح سهلة.

غ الرشد فأصبح إنسان بالغ عاقل راشد، الثانية وأعتقد أن اإلنسان كلفه اهلل سبحانة وتعاىل منذ بل املدرسةوأنا مع 
أن تصل دعوتنا يف النهاية لكم مسلم بالغ  فنريد ،فاإلنسان البالغ العاقل الراشد يفهم؛ وجيب أن توصل له هذه الدعوة

عاقل راشد، فهذه احلقائق سيفكر فيها وستكون حجة عليه يف التكليف، فإذا كان يف حق البالغ العاقل الراشد فما 
أضاف إىل هذا فأصبح بالغ عاقل راشد ومهاجر وجماهد، فإذا كان بالغ عاقل راشد ومهاجر وجماهد ال يفهم  بالك مبن

 !!علومة فأنا ال أدري من الذي يفهموغري جدير بشرح امل

وليس هناك موضوع "عيب" نتحدث فيه، وليس هناك  ،فمن هذا املنطلق أنا أعترب أنه ليس هناك موضوع ال يفتح
اب بضابط الشريعة وبضابط وإمنا هناك أسئلة تسأل بضابط الشريعة وبضابط واألدب وهناك إجابات جتُ سؤال حمرج، 

 واألدب.

والشباب عندهم مستوى  ،كالم سيسبب صدمة للشباب  وهذابه الشباب،  حُيدَّثوال يصح القول: "هناك كالم ال 
 معني يف التفكري فال تشوشهم".  
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وإذا تكلمت معه عن علماؤهم  ،ة إذا تكلمت معه يف النظام السعودي سيرتك اجلهادما يقال أن شباب اجلزير  اوكثريً 
دثوا شباب اجلزيرة" سيطر يف اجلهاد ورموز الصحوة يف اجلزيرة سيرتك اجلهاد؛ وسيطر هذا التيار الذي يقول "ال حتُ 

فرصة ذهبية بأن جاء  غانستان، وكانفهـ(  يف أ6364-6311م( يعين )6994-6991األفغاين األول املمتد من )
ألف من  61ألف جماهد عريب، يعين نصف اجملاهدين العرب من اجلزيرة، وحوايل  31ألف شاب من اجلزيرة ضمن  41

من  باقي اإلمارات املوجودة يف اجلزيرة، والذي حصل  111-311آالف من اليمن باإلضافة إىل  1-3السعودية و
الشباب ودعوا الناس للتدريب واجلري وفك وترتيب السالح واإلعداد والقتال  دثواالعقليات اليت تقول ال حتُ  تسيطر  أنْ 

ألن الشباب إذا حدثته هبذه األمور فلن يفهم. فكانت النتيجة اليت جبب أن نتعظ منها على  ؛حىت يعتاد الناس عليها
 الشكل التايل: 

وحصلت تطورات وقامت البالوي يف اجلزيرة ، اإلحتالل الصلييب،  وحلَّ أن رجع الشباب إىل اجلزيرة فنزل األمريكان 
وبقي الشعب  ،وحصلت الصحوة وحصلت الصدمة بني املعارضة اليت بدأت تطالب باحلقوق الشرعية وبني احلكومة

أو كله يف هامش األحداث، بل بقي هذا الشباب اجملاهد املتدرب الذي عنده القدرة على أن جياهد  معظمهالسعودي 
 !مش األحداث ليس له أي دورقي على هاوأن يدفع الصائل؛ ب

وأفهمه مثل الشباب الذين قاموا بعملية  حدَّثها الذي وقع بيد من وعلى العكس قام باجلهاد بعض الشباب البسيط جدً 
فهم الوحيدين الذين عملوا، وباملقابل فاآلالف الذين مل يفهموا كان دورهم سليب وهامشي رغم كل البطوالت  (،اخلرَُب )

صل شباب اجلزيرة لكل وو  ،نيات اليت عرضوها يف الشيشان ويف البوسنة ويف أفغانستان ويف كشمري ويف كل مكاناإلمكا
ولكن مل يكن هلم أي دور يف دفع املصيبة األساسية عن كل مشاكل املسلمني وعن قبلة بالد املسلمني  أقطاع األرض

 اليت هي بالد احلرمني كما سأتناول.

؛ مهشت هؤالء الشباب ومل جتعل هلم أي دور اكانت نتيجة سلبة جدً وعدم اإلفهام  جة عدم الرتبية فالشاهد أن رأينا نتي
 إجيايب يف أهم قضايا املسلمني.
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هذه  "السعودي"حناول أن ال يغادر الشباب أن نعرض هذه األفكار و  تان فرأيتُ وحنن اآلن يف الشوط الثاين يف أفغانس
يا الفكر وقضايا افيما خيص قضأو  ،ص قضايا اجلزيرةسواء فيما خي ،خذوا هذه املوادالساحة مرة أخرى إال وقد فهموا وأ

 حبيث نضعه يف مستوى من الفهم على نفس مستوى شباب الصحوة من التيارات األخرى.  ،الصحوة وقضايا املسلمني

 تسمعوا ألبو ال :ا أن تسمعوا من يقولواآلن شائع جدً  ؛إىل ما تعرض له كل صاحب دعوة وأقول لكم تعرضتُ 
  فكر مشوش وهناك أشياء غري مفهومة.مصعب فعنده 

فأعتقد أنه من حقكم أن  ﴾السَِّعريِ  َأْصَحابِ  يف  ُكنَّا  َما نـَْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا  َلوْ  َوقَاُلوا﴿فأحببت أن أبدأ بقول اهلل تعاىل 
وتعرضوه حىت على من تثقوا به من أهل  ،الشرعي تسمعوا مث تعرضوا هذا السمع على العقل وعلى ما عندكم من العلم

 العلم وتسألوهم مث بعد ذلك يستقر اإلميان يف قلوبكم بناًء على السمع والعقل والتفكري وهذا هو ما جنتهد يف شرحه.

هذا  وأهدي ،46ص  بن عمرو الدوسي من "سرية ابن هشام". الطُّفْيلإسالم أريد أن أطيل ولكن أقرا لكم قصة وال 
يتعلموا من كل صاحب دعوة وفكر هبذه اآللية اليت تعامل  منهم أن لبوأطقطع من السرية رسالة إىل شباب اجلزيرة امل

  : 5يقول ابن هشامالعقل،  غلَّبأن  إسالمهلذي كان سبب هبا هذا الصحايب اجلليل ا

 من رجال إليه فمشى،  هبا وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول مكة قدم أنه:  حيدث الدوسي عمرو بن الطفيل وكان
 بني الذي الرجل وهذا،  بالدنا قدمت إنك،  طفيل يا:  له فقالوا،  لبيبا شاعرا شريفا رجال الطفيل وكان،  قريش
 وبني،  أبيه وبني الرجل بني يفرق كالسحر  قوله وإمنا،  أمرنا وشتت،  مجاعتنا فرق وقد،  بنا أعضل قد أظهرنا
 وال تكلمنه فال،  علينا دخل قد ما قومك وعلى عليك خنشى وإنا،  زوجته وبني رجلال وبني،  أخيه وبني الرجل

 .  شيئا منه تسمعن

 غدوت حني أذين يف حشوت حىت،  أكلمه وال شيئا منه أَسع ال أن أمجعت حىت يب زالوا ما فواهلل:  الطفيلقال 
  – اذنه سد يعني؛ القطن يقصد - كرسفا  املسجد إىل

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فإذا،  املسجد إىل فغدوت:  قال.  أَسعه أن أريد ال وأنا،  قوله من شيء يبلغين أن من
 كالما  فسمعت:  قال.  قوله بعض يسمعين أن إال اهلل فأىب قريبا منه فقمت:  قال.  الكعبة عند يصلي قائم وسلم

                                                           
(، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 0/985) -السيرة النبوية ألبن هشام  5

 األبياري وعبد الحفيظ الشلبي.
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 فما،  القبيح من احلسن علي خيفى ما شاعر لبيب لرجل إين واهلل،  أمي واثكل:  نفسي يف فقلت:  قال حسنا
  تركته. قبيحا كان  وإن،  قبلته حسنا به يأيت الذي كان  فإن يقول ما الرجل هذا من أَسع أن مينعين

،  عليه دخلت بيته دخل إذا حىت،  فاتبعته بيته إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول انصرف حىت فمكثت:  قال
 أذين سددت حىت أمرك خيوفونين برحوا ما فواهلل،  قالوا للذي،  وكذا كذا  يل قالوا قد قومك إن،  حممد يا:  فقلت

 . أمرك علي فاعرض،  حسنا قوال فسمعته، ،  قولك يسمعين أن إال اهلل أىب مث،  قولك أَسع لئال بكرسف

 أحسن قط قوال َسعت ما واهلل فال،  القرآن علي وتال،  اإلسالم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علي فعرض:  قال
،  قومي يف مطاع امرؤ إين،  اهلل نيب يا:  وقلت،  احلق شهادة وشهدت فأسلمت:  قال.  منه أعدل أمرا وال،  منه
:  فقال إليه أدعوهم فيما عليهم عونا يل تكون آية يل جيعل أن اهلل فادع،  اإلسالم إىل وداعيهم،  إليهم راجع وأنا

  آية له اجعل اللهم

 يف اللهم: فقلت املصباح مثل عيين بني نور وقع احلاضر على تطلعين بثنية كنت  إذا حىت، قومي إىل فخرجت: قال
. سوطي رأس يف فوقع فتحول:  قال. دينهم لفراقي وجهي يف وقعت مثلة أهنا يظنوا أن، أخشى إين،  وجهي غري
 جئتهم حىت: قال، الثنية من ليهمإ أهبط وأنا، املعلق كالقنديل  سوطي يف النور ذلك يرتاءون احلاضر فجعل: قال

  فيهم فأصبحت

:  قال مين ولست منك فلست،  أبت يا عين إليك:  فقلت:  قال،  كبريا  شيخا وكان،  أيب أتاين نزلت فلما:  قال
 قال؟  دينك فديين،  بين أي:  قال،  وسلم عليه اهلل صلى حممد دين وتابعت أسلمت:  قلت:  قال؟  بين يا ومل

.  ثيابه وطهر،  فاغتسل فذهب:  قال.  علمت ما أعلمك حىت تعال مث،  ثيابك وطهر فاغتسل بفاذه:  فقلت
  إخل ... .فأسلم،  اإلسالم عليه فعرضت جاء مث:  قال

أن من أراد أن  ،بن عمرو الدوسي وكان رجل لبيب شاعر عاقل الطُّفْيلفالشاهد يف املوضوع أنه كان السبب يف إسالم 
 .َسَِع تسمع؛ وكان بوابة اخلري أن ال له الحيجزه عن الدعوة ق

وما قدمته من اآليات وهي كثرية ومن يريدها جيدها يف فهرس اآليات عند باب السمع فأنا أعترب أن هذا النص  
خاصة إذا كانت  ،له أن يسمع -سبحانه وتعاىل-فسيجد أن تكليف اهلل  ،يقرأ يف تفاسريها مثرج اآليات خيُ  ؛ومشتقاته
 له.  لكتعلقة مبشالدعوة م
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ركة اليت فتعال أحدثك عن أفغانستان وعن الطالبان وعن األحزاب وعن هذه املع ؟أنت يف أفغانستان :أنا أقول لك
 هتمك.

أخبار كثرية عن دعم هلم من النظام وا باهلجوم على جبهتني وأن هناك  أن دوستم ومسعود سيقومقبل قليل جاءنا خرب
نتحدث اآلن قبل أن نسمع قرقعة الطلقات واملدافع فتبدأ تسأل نفسك أنا مع نريد أن ن فنح ،الدويل من طائرات وغريه

من؟ ومن املتحاربان؟ وما احلكم الشرعي؟ فإذا مل يكن عندك أرضية من الفهم ستضيع، وال ميكن أن تقاتل على عمية 
حىت تقاتل  ؛ول لك تعال واَسع مينفيجب أن تفهم هذه املسألة وأنا أق !هكذا تقول أينما قاتل العرب فأنا مع قومي

 وحىت تفهم قضايا هتمنا. على بصرية 

 -اهلل حال َس-وال أدعوك  ،تعال إَسع تاريخ حكامك وتاريخ بالدك وحقيقة ما جيري :فأقول لك ؟أنت من اجلزيرة
راف. فأنا لقضايا فيها فلسفة أو فيها بدع أو شيء حىت تقول أخشى أن أقع يف شيء من البدع أو شيء من اإلحن

 واقع أفغانستان وواقع اجلزيرة وواقع الصحوة وواقع احلكام وواقع املطاردات من النظام الدويل. ،أدعوك لتفهم هذا الواقع

وهذه األسئلة اليت مجعتها أكثر من ثالثني سؤال تفيد كل الشباب من "السعودية" وغريها، والشاهد أنا أدعوا هؤالء 
فأنت رجل بالغ عاقل  ،-رضي اهلل عنه–بن عمرو  الطُّفْيلب منكم أن تفعلوا كما فعل وأطل ،الشباب إىل أن يستمعوا

تركته؟ وأنا إنسان وكل بين البشر  اا أخذته وإذا وجدت شرً خريً  فإذا وجدتَ  ،راشد مهاجر جماهد فما مينعك أن تسمع
مث إذا مل تعرف تعرضه  ،لم الشرعيفتعرض هذا الكالم على ما عندك من الع ،رتكمن كالمه ويُ  ويُؤخذصيب طأ ويُ خيُ 

 وتتخذ موقف.  ،تتدبرو  ،تفكر ،مث تنظر ،على من تثق به من أهل العلم

 ضَ رَ لكم لو عَ  أكتفي هبذه املقدمة وأدخل إن شاء اهلل باملوضوع وأبدأ باألسئلة املتعلقة بقضية أفغانستان، وكما قلتُ 
مث إذا كان سؤاله متعلق باملوضوع نتحدث فيه بعد  ،لسؤالألحدكم سؤال أو أي شيء يسجله وينتظر حىت أنتهي من ا

يف السنتني ا عندي تسجيالت كثرية رمبا بلغت وإذا كان السؤال متعلق مبوضوع آخر نرتكه لتسلسله، وأن ،السؤال مباشرة
 حىت ال نتجاوز السؤال. أوِجزفيها لألشرطة ورمبا  سُأحيلشريط؛ فهناك كثري من األسئلة  641املاضيتني 
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 أفغانستان.أسئلة متعلقة بالفصل األول: 

 السابق من أمثال حكمتيار، سياف، رباني وغيرهم؟  األفغانيالسؤال األول: ما هي حقيقة رموز الجهاد 
دخل كأشرطة ودخل مكتوب ومطبوع،  ،للبحث األخري الذي كتبته، وهو اآلن موجود يف اجلزيرة ومنتش ُأحيلأقول 

من طلبة العلم وحىت العلماء الكبار من رموز الصحوة، وموجود يف الشبكة العنكبوتية  واآلن موجود بني أيدي كثري
 ملن أراد أن يقرأ هذا البحث. الرابطنعطيكم 

هذه  :، وقلتُ (الطالبان ومعركة اإلسالم اليومأفغانستان و ))..( والبحث طريقة دراسته تارخيية وتوثيقية، واسم البحث 
 -يف التقييم أول ما بدأتُ - ان وحنن العرب بينهم، وعرضت أواًل لطالبان وخصوم الطالباملعركة فيها ثالث أطراف، ا

ال تتكلم يف هذه  :ال تعرفها الساحة، حىت قيل يل السلبيات واإلجيابيات، وحىت ذكرت سلبياتُ  حبركة الطالبان فذكرتُ 
تقدوا أن الكتاب قاصر ومل يعرض كل فقلت هلم إذا مل أتكلم عن هذه السلبيات فسيسمعوا من غريي وسيع .السلبيات
 اإلجيابيات املاضية لرموز اجلهاد والسلبيات احلاضرة وقمتُ  مث عرضتُ كل السلبيات اليت أعرفها،   فعرضتُ  احلقيقة،

فذكرت تاريخ كل  كل الرموز سياف، رباين، سعود..  تُ وأنا تناول ،ماًل بالتقييم؛ فهذا العد جييب عن هذا السؤال كا
 كن أن يرجع إىل ذلك. ممنهم فيواحد 

وبني إيواء اجملاهدين  ،وأن حقيقة القتال هو حول الشريعة وأصل الشريعة ؛وبعد ذلك عرضت إىل مشروعية هذا القتال
 إىل وضع العرب وتارخيهم فشرحتُ  مث عرضتُ  ،وبني حماربة النظام الدويل والتحالف مع النظام الدويل ،وتسليم اجملاهدين

احلق  فإىل أنه جيب أن يقفوا مع طر  مث ظروفهم احلالية ووصلتُ  ،ف جميئهم إىل أفغانستان أواًل وظرو تركيب وتقسيمهم 
 أدلة ذلك.  يف هذه املعركة ويقفوا مع الطالبان وبينتُ 

، شبهات َعَقدية، شبهات اعنها كلها تقريبً  من وقف يف وجه هذه الفكرة أثاروا حوايل عشرين شبهة أجبتُ  أن :مث قلت
عاد يف كل ما يتعلق عليها، فأنصح أن يُ  هذه الشبهات ورددتُ  فذكرتُ  ،وشبهات خمتلفة ،هات واقعيةسياسية، شب

 بأفغانستان والطالبان إىل تلك األشرطة.
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 عن ما حقيقة رموز الجهاد السابق؟ :أما ما أستطيع أن أوجزه بحيث ال يمر السؤال بدون جواب

( كانوا من احلركة اإلسالمية أو الصحوة اإلسلمية اليت وصلت من سياف-رباين-حقيقتهم أن هؤالء الناس )حكمتيار
املولوية  درسة اإلسالمية يف أفغانستان هيفدخل فكر اإلخوان إىل أفغانستان وكانت امل ،العامل العريب إىل العامل العجمي

 وهناك سؤال آخر عنها إن شاء اهلل نفصل هناك. ،بنديةو الدي

وهم حكمتيار  ااإلخوان والصحوة اإلسالمية عمومً يعين أفكار  ؛ينتموا إىل املدرسة احلركية فرموز اجلهاد السابق إما أهنم
بندية ومشائخ و الدياملدرسة يعين طالب العلم و  ؛وسياف ورباين ومسعود. وإما ينتموا إىل املدرسة الكالسيكية املولوية

من  خالص وحممد نيب وجيالين ومن هؤالء ومن هؤالء جالل الدين حقاين ويونس ،األحناف األشعرية يف شرق آسيا
 .هو من مشائخ املتصوفة والطرق

حكمتيار، سياف، رباين، مسعود؛ هؤالء من مدرسة اإلخوان. واآلخرين؛ جمددي، حممد  ،فمن القادة السبعة املشهورين
 جلماعات.   وحتت هؤالء هناك كمندانات ينتموا هلذه ا ،هؤالء من مدرسة املشائخ ؛نيب، جيالين، يونس خالص

على رموز املدرسة احلركية  اكان قائمً   -بعد خروج روسيا-وعني ومن املعروف أن اجلهاد ضد الروس وضد الشي
فلما إنتهى اجلهاد وخرج الروس مبشاركة اجلميع ووقفت األمة مع هؤالء باعتبارهم  ،واإلخوانية مع وجود املدرسة األخرى

كما فعل الشيخ عبد   -عذر هؤالء القادة الصائل مع كل بر وفاجر، ومل يُ  مسلمني وأمراء حرب جياهدون والواجب دفع
 إال أن يكون أحدهم رجل فاجر والواجب أن ندفع الصائل عن املسلمني معه.  -رمحة اهلل عليه عزام

ر املعركة وانسحب الروس استمر القتال ضد الشيوعيني، وملا اهنزم الشيوعيني وسقطت كابول كان خيا تَخَبتفلما 
اجملتمع الدويل أن يضع حكومة مؤقتة يف أفغانستان تشرف عليها األمم املتحدة تكون خالصتها أننا أخرجنا العلم 

أألمحر فهذا كان خالصة إرادة النظام الدويل أن خنرج العلم  ،األمحر لروسيا من أجل أن يأيت الصليب األمحر األمريكي
من -فلما وجد النظام الدويل أن هناك حيلولة  ،ري جتدوها يف البحثوحصلت مدافعات كثحىت يأتينا الصليب األمحر، 

لة ما بني تلك املرحلة وما بني رأوا أن يكون هناك مرح ،أفغانستانغربية يف الكومة احلبينهم وبني إقامة  -املسلمني ِقَبل
ألهلية يف أفغانستان لثالث هي الفتنة بني الناس وإشعال احلروب ا ،إقامة احلكومة اليت تشرف عليها األمم املتحدة

 أغراض:
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تنة ومذحبة بني املسلمني حبيث مسح كل ذكريات اجلهاد الوردية من ذاكرة املسلمني وحتويل اجلهاد إىل ف الغرض األول:
 انظر إىل نتيجة اجلهاد يف أفغانستان وكيف أصبح مذحبة بني املسلمني. :كل ما يريد أحد أن جياهد يقال له  أن

استهالك الكميات اهلائلة من األسلحة اليت تركتها روسيا يف أفغانستان، من ذلك أهنم تركوا يف  الثاني: الغرض
آالف سليمة  61ألف آلية عسكرية منها حوايل  11مليون قطة كالشنكوف وتركوا ما يقارب  41أفغانستان أكثر من 

كبرية من العتاد والذخائر، جبال من   ألف تعرب قطع غيار ال تنتهي، وتركوا كميات 41آالف قابلة للتصليح و  61و
ولذلك كان  ؛املستودعات. فهذه الذخائر إذا مل تستخدم يف الفتنة الداخلية ستستخدم يف إقامة كيان الدولة اإلسالمية

 الغرض تدمري هذه املخازين.

ألف   611 أسفر اجلهاد يف أفغانستان عن وجود ما يزيد عن مليون مقاتل فيهم ما ال يقل عن الثالث: الغرض
 فهؤالء إذا مل يقاتلوا بعضهم سيتفقوا ويقاتلوا الكفار. ،كموندان متدرب خاض احلروب

 انت اخلطة: فك

  .تدمري مصداقية اجلهاد -
  .إهناء هذا املخزون -
  تصفية هذا الكادر اجلهادي. -

وجودة عند املسلمني؛ فمنذ ة الثغرات املوفعالً جنح النظام الدويل نتيجة الشيطان ونتيجة التصارع على الزعامة ونتيج
 فاستغلوا هذه الثغرات وأشعلوا الفتنة. ،ونفوس البشر فيهم نقاط ضعف ،عصر الصحابة

فعندما يكون اجلهاد جهاد عام كل الناس جتاهد، أما عندما يطرح منهج  ،الفنت متحص الناس وخترج حقائقهم وعادةً 
 ،فوجدنا أنه أول ما حصلت الفتنة ؛رج حقائق كثري من الناسختاليت ستقوم  احلق ومنهج الباطل يف طبيعة هذه الدولة

وبقي حكمتيار وبعض األحزاب يف املعارضة، وكانت خالصة املسألة  ،سياف و رباين وجمددي ومسعود السلطةإستلم 
وا واختاروا أن يبن ،أن رباين الذي أصبح رئيس الدولة إختار مع  جمددي ومسعود أن يصبحوا جزء من النظام الدويل

فاضطرت باكستان  ،فقام حلف إيراين هندي يف دعم حكومة أفغانستان ،عالقات مع روسيا وإيران ومع اهلند
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فدعمت حكمتيار الذي  ،(اهلند-إيران-سياو ر )ألنه يضم خصومها الثالثة  ؛ملصلحتها أن تقف يف وجه هذا احللف
، فألسباب تتعلق باملنهج األخرى األحزابن أن حكمتيار منهجه أفضل م وأعتقدُ  ،وقف ضد احلكومة ألسباب مبدأية

وقف يقاتل ووقف معه بعض العرب إىل أن دخل حكمتيار نفسه  ارم من السلطة أيضً وألسباب تتعلق بالزعامة ألنه حُ 
فتارة  ،عرف هلا حق من باطليف حتالفات مع الشيعة ومع الشيوعيني فرتكه اجملاهدين العرب وأصبحت القضية فتنة ال يُ 

وتارًة مسعود وحكمتيار  ،وتارة ضد حكمتيار ،وتارة يتحالف بشتم مع رباين ضد مسعود ،مسعود مع بشتميتحالف 
 وتارة يتحالف حكمتيار مع الشبعة ضد مسعود وهكذا. ،ضد الشيعة

ر ألف أرملة من أنصا 31وفعالً حتقق جزء كبري من خطة الغرب وأسفرت الفتنة عن  ،همطِ وفعالً قام هؤالء الناس مبخطَّ 
واشتعلت احلرب  ،ر قسم كبري من هذا املخزونمِّ ودُ  ،ألف يتيم 411وأسفرت عن أكثر من  ،حكمتيار ومسعود ورباين

جد احلكومات الفساد يف األرض، وكادت األمم املتحدة أن تأيت مبشروع للصلح بإشراف من األمم املتحدة ميُ  وعمَّ 
قيام حركة الطالبان  -سبحانه وتعاىل-ض اهلل قيَّ  ؛6﴾ِإميَاَنُكمْ  لُِيِضيعَ  هُ اللَّ  َكانَ   َوَما﴿ولكن  ،الغربية ويدمر مآثر اجلهاد

تلك  حُتكِّمحيث مل  ،حركة الطالبان مشروع حتكيم الشريعة وقدََّمتبالتسلسل الذي ذكرته يف أشرطة التاريخ، 
كمتيار حكم املناطق اليت ال ح ،ندون يف األراضي اليت يسيطر عليها بالشريعةومل حيكم أي كم ،احلكومات الشريعة

وكانت يتذرعوا بأن حالة احلربة وحالة  ،بالشريعةوال رباين حكم الواليات اليت يسيطر عليها  ،يسيطر عليها بالشريعة
مث توسعوا يف  ،فيها الشريعة وحكَّموافقامت طالبان وسيطرت على قرية صغري يف قندهار  !األمن ال تسمح بالشريعة

مث دخلوا كابوا وطبقوا الشريعة، وإىل جانب  ،مث ضموا واليات أخرة فطبقوا فيها الشريعة ،لشريعةقندهار فطبقوا فيها ا
الشريعة حاربوا الفساد يف األرض وطبقوا األمن وانكفأت األحزاب واحلمد هلل وانسحبوا من لك املدن وانتهى األمر إىل 

 ما ترونه اآلن. 

 وَدَخلتتنوا يف هناية املعركة أناس مسلمني وقادة جماهدين فُ ؛ فهم انستانالسابق يف أفغفبالنسبة حلقيقة رموز اجلهاد 
، وأنا ليس عندي شك أن 7﴾َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم مُثَّ اَل َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ ﴿عليهم الدنيا وتصارعوا وتولوا 
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ولكن كانوا  ،س بالضرورة أن يكونوا سيئني منذ ولدهتم أمهاهتمحكمتيار أو بعض هؤالء كان له تاريخ مشرف، يعين لي
 جماهدين ولكن ملا وصلوا إىل السلطة وتصارعوا على الدنيا طرأ عليهم الفساد.

بعض الناس يقول أن بعضهم كان فاسد وعميل وأن هناك مؤشرات منذ البداية عن مسعود مثالً وعالقته بالروس وإىل 
عن تارخيهم وماذا   النظر بغضتطيع أن جنزم به من واقع احلال أهنم اآلن من أهل الفساد ولكن املهم الذي نس ،آخره

 الرجل يصبح، املظلم الليل كقطع  فتناً ، باألعمال بادروا) -عليه الصالة والسالم-قال الرسول فكما  فال يهمناكانوا 
، فهذا الذي حصل مع رؤساء 8(الدنيا من عرضب دينه يبيع، كافراً   ويصبح مؤمناً  ميسي أو، كافراً   وميسي، مؤمناً  فيها

األحزاب الكبار فاستبدهلم اهلل بالطالبان، والطالبان نفسهم مع أهنم حيكموا بالشريعة وفيهم كل هذا اخلري يتمايزوا إىل 
نـَْيا يُرِيدُ  َمنْ  ِمْنُكمْ ﴿فريقني كما قال اهلل تعاىل يف جيل الصحابة  واآلن الطالبان بعد أن  9﴾ِخَرةَ اآْل  يُرِيدُ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  الدُّ

فما جرى على األحزاب من التمحيص أنا أرى أنه  ،استلموا السلطة منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد اآلخرة
  10.*سيجري أيضا على الطالبان وعلى كل من سيتمكن

غالبية ومنهم أمري مؤمنني الأن حلكم الشرعي أن نذكر يف توصيف الواقع حىت ننزل انصاف كما أنه من العدالة واإل
أن  كذلك جيبمؤيد للجهاد وعاملية احلركة،  كمندانات والوزراء وهذا اجلناح مؤيد للعرب، ومؤيد للمبادئ، و وكثري من ال

هذا اجلناح يرى إقليمية أفغانستان واإلهتمام  .موجود وأصبح ميتد وكل يوم يكسب أشخاصآخر جناح  نذكر أن هناك
يعين دولة حمدودة  -دولة عبد العزيز-اإلسالمية وحكمها بالشريعة وحتويلها إىل ما يشبه السعودية  ببناء دولة أفغانستان

تقطع األيدي وجتلد ولكن هلا عالقات مع األمم املتحدة وعالقات مع النظام العاملي وهلا إتصاالت مع   ،تطبق الشريعة
باألعياد الوطنية، وتفتح اجملال للمنظمات الغربية لكي تأيت الزيارات وتتبادل التهاين معهم كل الدول الطاغوتية، تتبادل 

خوة اجلهاديني كثري من مساعدة اإل  َوْقفو كثري من قضابا الدعوة واجلهاد   َوْقفوتساعد أفغانستان، وإذا كان مثن هذا 
ال أحد يقول  ؛ ولكنفال بأس طاجكستان( أو العرب أو حىت إخراج العرب -تركستان-من الدول اجملاورة )أوزباكستان

                                                           
 (080صحيح مسلم: ) 8
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 هنا إنتهى الوجه األول من الشريط األول وابتدأ الوجه الثاني. )الملف الثاني(. 10
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 ،ولكن يقولوا خنرجهم ،ألن هذا يتناقض مع العرف القبلي ومع الشرف األفغاين فضاًل عن الشريعة ؛بتسليم العرب هنائًيا
 وهنم بالء حيول بينهم وبني إعمار أفغانستان، وهذا اجلناح بدأ يكرب لثالثة أسباب:رب ويعت

فهموهنم أن احليلولة بني املساعدات واإلعمار هم هؤالء ي ابدؤو الضغط الشديد للنظام الدويل؛ حبيث  السبب األول
على معظم البالد العربية  طُفتُ العرب، حىت أن أحد املسؤولني عن وزارة اخلارجية خرج يف جولة فلّما رجع قال: 

ا إما حنن وإما فأفهموين أنه ال ميكن أن جتمعوا بني عالقة بيننا وعالقة بينكم وبني هؤالء اإلرهابيني، عليكم أن ختتارو 
هؤالء، فنحن ضرائر ال ميكن أن جتمعوا بيننا وبينهم، إذا أخرجتموهم نفتح عليكم أما إذا مل خترجوهم فانسوا موضوع 

 املساعدات والعالقات.

فيجب أن نأخذ هذا بعني اإلعتبار، وأنا  ،املهم أن هذا اجلناح الذي بدأ يفكر يف مستقبل أفغانستان بدأ يكرب وينتشر
السليم والصاحل فيضعف اجلناح اآلخر، وال وهي أن نسعى ألن نقوي اجلناح  ،ةأنه جيب أن نفكر بطريقة سليم قلتُ 

ننا و فنرتكهم فيتقّوى الفاسد على الصاحل فينتصر عليه مث خيذل .نفكر بالطريقة اخلاطئة ونقول: هؤالء فيهم ناس ال حيبوننا
 قة نكون حنن الذين خذلنا أنفسنا بعدم وقوفنا مع اجلناح الصاحل. ويف احلقي ؟خذلونناأهنم سيمث نقول أمل نقل لكم 

 التيار موجود وذلك لثالثة أسباب:املهم أن هذ 

 .الضغط اخلارجي /السبب األول

الفساد وحب الدنيا الذي بدأ يدخل على بعض الناس، فتجد أحدهم كان قمندان صغري أو إمام  /والسبب الثاني
يدرس القرآن يف املسجد؛ وجد نفسه وزير ويركب سيارة )ليلى علوي( وأمامه ثالث  مسجد يتصدق عليه الناس حىت

ستقبل يف فنادق مخسة جنوم، وبدأوا ا وبدأ يزور الدول اخلارجية فيُ ينفور( وخلفه ثالث، ودخلت عليه الدسيارات )فاي
رير، واألمر واضح ء بعمامة من احليدخلوا عليهم بالدنيا واملصائب والفنت، مث يرجع فتجد أنه إستبدل عمامته اخلرقا

، فهذا الفساد بدأ يدب 11﴾َيْكِسُبونَ  َكانُوا  َما قـُُلوهِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكالَّ  ﴿فكما قال تعاىل تدخل الدنيا  متاًما، فعندما 
 إىل الطالبان ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يصلح احلال.
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 :ى الطالبان وفساد بعض شخصياهتم نقولالنظام الدويل وعل على حىت ال نضع األمر فقطو 

هو سلوك العرب يف أفغانستان، سلوك العرب يف أفغانستان جتده يف كثري من األحيان نتيجة جهل  /السبب الثالث 
، 12﴾اأْلَْبَصارِ  أُويل  يَا فَاْعَتربُوا اْلُمْؤِمِننيَ  َوأَْيِدي بِأَْيِديِهمْ  بـُُيوتـَُهمْ  خُيْرِبُونَ ﴿بعد الشباب وبعض احلركات فعاًل كالذين 

هناك عجلة كبرية جًدا يف قضية الدعوة العقدية وإبراز الفكر السلفي والدعوة الوهابية؛ حىت صار هناك والء وبراء بينهم 
دوا أن ينشروا  السنة، مع أنه من السنة تقدمي الفرض يوبني هذا املدرسة اليت هي بعيدة جًدا عنّا، فرييدوا أن يدعوهم وير 

فتجد أهنم مصرين على دقائق السنة خاصة يف ، املسجد يف تأمن وال يديك ترفع ال أخي يا، املندوبعلى  والواجب
 خشوع يف والناس ورتل وجوَّد قرأ واإلمام ساكن كله  واملسجد املسجد أحدهم يدخلالقضايا الظاهرة مثل الصالة، 

 صوته بأعلى يصرخ املسجد ثنايا يف اثنني أو واحد جتد آمني، قلبها يف هتمس والناس ،( الضالني وال)  اإلمام ويقول
اليب يب  إذاعةفيقولوا هؤالء ليسوا على ديننا هؤالء وهابية، مث تأيت  ؛املسجد يف من كل  يستفز فهذا(.  آمني)  ويقول
مث جتد بعض  !ابية ويقولوا أن هناك غزو وّهايبواإلعالم فريكز على مدى مخس ستة ساعات على الوه (BBC)سي 

ألخوة وبعض احلركات اجلهادية يقدم مصلحة حركته؛ أنه يريد أن يتدرب ويريد أن يطلق رصاصة فيخالف القوانني اليت ا
وا أحواهلم ولكن جتد أن عندهم وضعتها الطالبان لتنظيم هذه األمور متشًيا مع الضغوط، وهناك ممدوحة وميكن أن يسريِّ 

والصغار بعدم طاعتهم للطالبان وبعد جتاوهبم معهم وبإخراج اخلالفات  عناد وإصرار يف هذا القضية، فكثري من الكبار
 ون هذا التيار.املذهبية يقوُّ 

الضغط الدويل وفساد بعض أفراد الطالبان وبعض محاقات العرب املتواجدون هنا؛ فلهذه  فلهذه األسباب الثالثة:
خر بأن هؤالء العرب خيالفونا يف العقيدة وال يسمعوا د على الطرف اآلهِ شْ تَ سْ األسباب الثالثة هذا اجلناح بدأ يكرب ويَ 

وال يطيعوا، )..( فنحن ملاذا نتحمل كل هذا البالء من هؤالء؟ دعنا خنرجهم إىل بلداهنم ودعهم حيكموا بالعقيدة اليت 
سيبقى هذا اجلناح ، فلهذه األسباب الثالثة هذا اجلناح بدأ يقوى وأعتقد أنه يف بالدهم يروهنا ويرتبوا حاهلم كما يريدون

 ناس معنا وناس علينا.  ؛يقوى إىل أن يبدأ التمازج، ورمبا حتصل قالقل بسبب وجود جناحني
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أن أقول أن هذا اجلناح موجود وبدأ يقوى ويكرب وينتشر، وسألين بعض  ،فمن اإلنصاف أن أذكر وأنا أؤرخ للطالبان
 األشرطة؟ فقلت له مل تكن القضية هبذا احلجم، أما اآلن وقد ملاذا ال تذكر هذا األمر يف :األخوة القادمني من اجلزيرة

 أصبحت هبذا احلجم فأذكرهم.

وهذا وحده دليل على الشرك،  ،السؤال الثاني: بالنسبة لحكومة طالبان نرى كثيًرا ما يعتقدونه بالقبور واألضرحة
 والتوحيد ال يعذر أحد بالجهل به ألنه من ضرورات هذا الدين؟

هو على طريقة األخوة الذي خيفى عليهم حقيقة الواقع يف  -جزاه اهلل خري–الذي كتب هذا السؤال نقول: األخ 
يقول " بالنسبة عن حكومة طالبان فماذا تقول عن ما يعتقدونه بالقبور  ،أفغانستان، أواًل أريد أن أحلل السؤال

س علماء طالبان وكبار طلبة يللطالبان؛ فلواألضرحة" وهذا خطأ والصواب أن يقول: بالنسبة لألفغان وليس بالنسبة 
 العلم يف طالبان ممن يعتقدوا بالقبور.

مث عندما تقول "يعتقدون بالقبور"  فمن ناحية اللغة العربية هذه اجلملة غري مفيدة، فما معىن يعتقدون بالقبور؟ إذا كان 
يف زمن الشيخ حممد  الُضاّللما كان حال قصدك أهنم يعتقدون جبلب الضر والنفع وبالدعاء والصالة والذبح والنذر ك

بن عبد الوهاب؛ فهذا الكالم غري موجود يف أفغانستان، بل أنا من معرفيت ببالد الشام وألنين أنا جتولت وزرت املغرب 
 وبعض البالد أرى أن بعض البالد العربية فيها مقدار من هذا البالء بقدر ما يف أفغانستان عشرة مرات.

( أن هؤالء الناس عندهم بدعة التربك أفغانستان والطالبان ومعركة اإلسالم اليومنت أنا يف كتاب )املعروف كما بي
، ليس عندهم شرك يف القبوروإلتماس الربكة عند قبور الصاحلني، وبعض طالب العلم ذهبوا وتأكدوا أن هؤالء الناس 

وملا سألته عنها سألته ألنه قال: "عندي بنت  الشيخ يونس خالص عن حقيقة املسألة هذه، بنفسي وسألتُ  وأنا ذهبتُ 
ألن الطب عجز عن شفائها"، وهو  ؛مريضة وغًدا سنأخذها ألحد مزارات األولياء الصاحلني حىت نسأل اهلل أن يشفيها

ح وقال: "حنن رجل عامل!، وقال: "أنا أعرف أنكم يا عرب ال جتيزون هذا الشيء ولكن حنن على هذا املذهب" مث وضّ 
الصوفية الذين يعتقدون الضر والنفع بامليت والقرب ويسألونه الشفاء، حنن لسنا مثلهم فهؤالء  وُضاّللالشيعة لسنا ك

مشركون، حنن نرجوا اإلجابة من اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا املكان لربكته". فهم يسألون اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه 
 ثياهبم وبكتبهم وبقبورهم، ويعتقدوا أن هذه األماكن مباركة. األماكن، وهم على مذهب التربك بآثار الصاحلني، ب
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أن  ة، ومن اخلطأ العلمي ومن اإلجحافوإلتماس الربكة عند قبور الصاحلني حّققه العلماء وقال ابن تيمية أنه بدع
، وليس شركفبدعة يوصف هذا الفعل بأنه شرك، الشرك هو سؤال القرب أو الصالة للقرب، أما إلتماس الربكة بالدعاء 

هناك عالمات وضعتها  ،كثري من األضرحة وبعضها تابع للصحابة املوجودة هنا يف كابول من أيام الفتوح  وأنا دخلتُ 
نع نع الصالة، وميُ يعين أداب للزيارة الشرعية ففيها: متُ  "آداب الزيارات"الطالبان بالبشتو أو بالفارسي مكتوب فيها 

 فيها شرك.فيها بدعة وليس هذه سأل اهلل تعاىل، فآداب الزيارة املكتوب القبلة وت َتستقبلإستقبال القرب، 

القادمني من اجلزيرة وبعض الشباب الذين  ةً قال عّقدين الشباب هنا خاص ،ويف أحد املرات قال يل أحد طلبة العلم
 فقال يل أحدهم: يا شيخ أفغانستان كلها شرك. ،يظنون أن هذا هو املذهب السلفي

  ن الشرك؟أي :له فقلتُ 

  .فقال: كثري وهناك قبور

  ب أين تريدهم أن يضعوا موتاهم، هل حيرقوهم أم حينطوهم؟طيّ "فقلت له:  خطؤه أُفهمهفأنا سألته حىت 

 فقال: ال، قصدي هناك قبور فيها شرك، هلا أبنية وعليها عالمات. 

 لسنة الدفن الشرعي.  فقلت له: فأين الشرك يف القرب الذي عليه بناء وعالمة؟ هذه بدعة خمالفة

 ه ويطلبوا النفع ودفع الضر. بل يصلوا عند القبور ويذحبوا لفقال: 

 فقلت له: نعم، هذا شرك ولكن هل رأيته؟ 

  .: أنا مل أره ولكنهم كلهم يقولون هذافقال

 فقلت له: من يقول؟ 

  !!رآه إذا كل احلاضرين ال أحد منهممل يره و  فقال أنه فسألُتهإىل من جبانبه  فالتفت
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فقضية إخراج الناس من الدين وإدخاهلم يف البدعة ليست قضية سهلة، اإلمام إبن القيم يقول: "إذا كان قاضيان يف 
النار وقاٍض يف اجلنة يف قضايا أهل الدنيا، فما بالك بالقاضي يقضي يف أدين الناس وعقائدهم." هذا على السنة وهذا 

حيكم يف حذاء أو يف ثوب أو يف نصف كيلوا سكر فيحيد فيدخل النار فما  إذا كان القاضي 13على البدعة وهذا كفر،
 دخل الناس يف الدين وخيرجهم من الدين.بالك يف قاٍض يُ 

ومن اإلنصاف أن أقول أن يف أفغانستان كما يف كل بالد املسلمني بعض املتصوفة عندهم شرك وعندهم طواف يف 
م الشيخ حممد بن عبد الوهاب احلكم وأقامه ر، يعين اآلن عندما تسلَّ القبور ولكن هذا شأن وقضية احلكومة شأن آخ

فهل كل أحناء البالد اليت سيطر عليها حممد بن سعود إنتهى فيها الشرك بعد نصف ساعة؟ أم جاهدوهم فرتة طويلة مث 
، وهناك اإلَساعيلية وإىل يومنا هذا هناك وثنيني ومصائب يف السعودية ؟انتصروا مث سقطت الدولة مث قامت دولة أخرى

يعبدون األوثان يف أطراف جنران، فهل هذا مسؤولية احلاكم؟ احلاكم مسؤوليته أن يعمل األحكام وجيتهد يف إلزام العامة 
هبا، أما إذا مل يصل سلطانه على كل العامة فيحكم على العامة بالضالل وال حيكم على احلاكم أنه هو الوقع يف 

 الشرك.

يعتقدون بالقبور" جيب أن تقول بالنسبة لكثري  تقول "بالنسبة حلكومة الطالبان نقول بدالً من أن فحىت نصحح السؤال؛
 عند القبور، وهذا وحده ليس دلياًل على الشرك وإمنا دليل على البدعة.  بالبركةمن األفغان أو بالنسبة لألفغان يعتقدون 

لشيخ مسألة التوحيد والعذر باجلهل، ول ء خالف كبري يفللعلمافوقولك "التوحيد ال يعذر يف باجلهل" خطأ أيًضا، 
بأطراف الصحراء ممن مل تصله الدعوة ويقومون بالطواف بالشرك حممد بن عبد الوهاب أقوال عذر فيها بعض القائمني 

 وهذا موجود يف كتاب التوحيد. ،عند القبور فعذرهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب

وهذا جانب سنتكلم عنه يف -تيجة كثرة الدروس، ونتيجة أن الناس وطالب العلم فالشاهد أنكم أخذمت باألحكام ن
أهنم تركوا كل الدين وأخذوا فرع القبور والشرك األكرب، فرتكوا الوالء والرباء  -ممارسات الصحوة يف اجلزيرة يف السعودية

                                                           
 الجنة في وواحد النار في قاضيان :ثالثة القضاة أن كما:  عمر أبي غير وقال"  5/094يقول إبن القيم في إعالم الموقعين  13

 "..به يُلزم ال والمفتي به، أفتى بما يُلزم القاضي كون  في إال بينهما فرق وال ثالثة، فالمفتون
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لم كلها وجتد األخ نابغة يف موضوع القبور، واحلاكمية واجلهاد واألصول والعلوم والفقه وأصول الفقه واحلديث وأبواب الع
 حلد املبالغة. واألصل أن احلالل ما أحل اهلل واحلرام ما حرم اهلل. األمر حىت وصل

د، والصواب أن نقول: بالنسبة للشعب األفغاين فإن كثري منهم أو بعضهم كما فالسؤال تركيبه يدل على اخلطأ والتشدُّ 
ن بالربكة عند القبور واألضرحة وهذا دليل على البدعة، والتوحيد بعض العلماء يعذر هو حال أكثر أمة اإلسالم يعتقدو 

من تلبس بالشرك باجلهل وبعضهم ال يعذر من تلبس بالشرك ممن يستطيع أن يزيل جهله به. وعقيدة أهل السنة معروفة 
 يف هذا الباب.

وال  ،الشباب بأنه ليست األمور كما يظنون كِّرألُذ فأنا أكتفي باإلجابة عن هذا السؤال ولكن أستغل هذه الفرصة 
تستطيع الدولة بني ليلة وضحاها أن تنتقل إىل هذا املستوى من الفضل، ولكن من اإلنصاف أن أقول لك أن الطالبان 

ع خليط؛ يف الواقع منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد اآلخرة، يف العلم فيهم العامل واجلاهل، ويف الفساد فيهم الور 
عندنا أمر من أمري املؤمنني أن ال نقبل هدايا، بل بعض الوزراء قال يل   :الذي يتحرج يف هدية هتديها له فيقول لك

، هناك هبم من الفساد الشيء الكثري، وبعض الناس للفسادعندنا تعميم أن ال نزور أحد يف بيته حىت ال تكون سبيل 
حضر القتل وهو إبن عم  ألخرالقضية من القاتل إىل  فحوَّلتل، احلكم بقضية ق بدَّلقاضي من أكرب قضاة كابول 

نتيجة واحد خرج من السجن مث قبض على مث إنكشفت القصة اجلاين، وانًا وخرج دتل األخري ظلًما وعالقاتل وقُ 
لزمان إىل من قدمي ا لماء، والفساد موجودبني القاتل والرجل، وهو رجل من كبار القضاة والع بدَّلالقاضي واعرتف أنه 

يعملون كذا وأبدأ   وُقضاهتمعن شرع اهلل  َحْيدجيوز أن يقول أحدهم أن هؤالء الطالبان فيهم  اليومنا هذا، ولكن 
  .أعمم هبذه الصورة

سنة من إسقاط  611-611فالقضية فيها ما فيها، وهذه الدولة اإلسالمية الوليدة عمرها أربع سنوات قامت بعد 
سنة وعملًيا كان غياب الشريعة قبل هذا من تنحية الدولة العثمانية للحكم  11خلالفة قبل اخلالفة، رَسًيا غياب ا

مطر وسقاه جاءه  مزارعالشرعي، فالشاهد يف املوضوع أنه جيب أن نرتفق يف هذه املسألة حىت ال جند أنفسنا مثل 
ماذا نفعل  :وتقول ،والسماءتلعن املطر ساعات، فهل جتلس  3نصف ساعة، وأنت زرعك حيتاج أن تسقيه كل يوم 

 ؟!فعت هذه النصف ساعة لكانت أفضلبنصف ساعة وتقول لو رُ 
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يف الذي يعيش رب وهذا ال يعرفه إال صاحب العلم بالشرع والعلم بالواقع اجملُ  ،بالتدريج تؤخذفقضايا املصاحل واملفاسد 
يرة ال خيرجون منها إال لإلصطياف إىل القصة، ولألسف معظم مراجعكم وعلماؤكم من أهل اجلزيرة مرابطني يف اجلز 

بعض الدول الغربية، وال أحد منهم غرب قدميه ليدخل أفغانستان؛ سواء الرَسيني منهم أو غري الرَسيني، حىت ينظر ويفيت 
كذا وكذا، ويعتدون على وصف التلفون ووصف بعض طالب العلم الذين الواحد منهم جياوب   رأيتُ  :ويقول للناس

 يطرح السؤال أصاًل، فيقول أحدهم يا شيخ الشرك ميأل أفغانستان.  اجلواب قبل أن

عن واحد من الوالة الكبار له  ومع ذلك هناك صوفية حاكمني متنفذين، وهم صوفية غالني حاقدين، وأنا يف مرة سألتُ 
الرجل  منصب عظيم يف الطالبان وهو صويف مبتدع غايل يف التصوف، فقلت هلم كيف ترتكون هذا؟ فقيل يل هذا

زل فبكل بساطة موجود يف منطقة مبحاذاة منطقة املخالفني وله قبيلة كبرية وله عالقات يف باكستان؛ فهذا الرجل إذا عُ 
سيقوم هو وكمنداناته بأخذ ثلث أفغانستان من حتت أيدي الطلبة ويعطيها للمخالفني، فنحن نقبل هذه البدعة حىت 

وحتتاج أن ترخي أحيانًا وتشد أحيانًا، فقضية سياسة الناس وتقدير  نسد هذه املفسدة، فهناك مصاحل ومسؤوليات
وينقح وليس الشيخ الذي جيلس يف مكتبه يصحح  ها عناملصاحل واملفاسد مسؤوليتها على صاحب املسؤولية ختتلف عن

 وال حجات أرامل وال أيتام.عنده مسؤوليات ضاغطة 

ي له مركزين من عط  درس فيها وأُ سية، وله في كابول مدرسة يُ السؤال الثالث: موجود في كابول منصر ألماني الجن
مراكز لجنة الدعوة الكويتية وله عالقة بوزراء الطالبان، فما صحة هذا الخبر وما إجراءات الطلبة تجاه جمعيات 

 التنصيرية والمنصرين؟ 
عنده مؤسسة لرعاية  "بيرت"إَسه  هذا الكالم فيه جانب من الواقع وفيه جانب من املبالغة، املوضوع حول رجل أملاين

فبعض الطالبان قالوا أنه أملاين  ،قبل يومني أسأل عن حقيقة هذا املوضوع املراكز الدينية وبعض مراكز التحفيظ، وكنتُ 
 هو الواقع فانتهت املسألة وليس هناك مشكلة. هذا سنة هنا، فإذا كان 41اجلنسية من أصل تركي مسلم له 

 النشاط؛ فيجب أن منيز بني أمرين: أنه هو نصراين ميارس هذا أما إذا كانت الواقعة

ؤسسة وجاء إىل هنا أن التنصري ليس موجود يف أفغانستان، بل أن اإلمام الشافعي لو جاء حبركة وأسس مُ  /األمر األول
لشيخ حممد ا أهل اإلسالم، ولو جاء إبن تيمية مثل ذلك، ولو جاء أئمة، مع أنه من فسُيمنعلينشر املذهب الشافعي 
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فهؤالء الناس ال يتزحزحوا عن املذهب احلنفي إىل مذهب آخر يف اإلسالم، فلك أن تتصور بن عبد الوهاب مثل ذلك، 
 .لدين آخر ُدعوافعلهم إذا  ردَّتما 

كسي بة اليت الشيوعي املار كن أن ينجح يف مثل هذه األمة املتعصِّ كن أن ينجح يف أفغانستان، وال مييعين التنصري ال مي
نتهى منه، املليشي يصلي والشيوعي يصلي يد الشيخ ويصلي خلفه، فعندهم قداسة الدين أمر مُ  يقبِّلاللينيين األمحر 

لو دخلت حي مثل باكستان وأفغانستان، ستوى الشعب يصلي مبوالفساق يصلوا، وأنا ال ظن هناك بلد يف الدنيا فيه 
و سبع صفوف ممتلئة باملصلني، أنا اآلن أدخل يف الشام يف صغري بأطراف كراتشي يف صالة الفجر فستجد ستة أ

مسجد كبري يف حي ضخم فأجد الصف ال يكتمل يف صالة الفجر، ورمبا عندكم يف أطراف املدن كذلك ال جتد إال 
العجائز. فالشعب متدين وملتزم وحنفي ومتعصب، فضع رجليك ويديك مباء بارد فالتنصري ليس له مستقبل يف 

 هذا من حيث الواقع. أفغانستان،

يا  :جاءين رجل وقال يل -(أفغانستان والطالبان ومعركة اإلسالم اليوموأنا ذكرت هذه القصة يف كتاب )- /األمر اآلخر
وتأخذ رواتب من الصليب األمحر والطالبان  تنصَّرتمئة أسرة  يف جالل أباد   وهناكشيخ التنصري منتشر يف جالل أباد 

 ون شيء. يعرفون عنها وال يفعل

له إذهب وأتين بعناوين  فقلتُ  ؛ألحتقق من املسألة فقلتُ ببعض الشخصيات من كبار الطالبان  ِصالتوأنا عندي 
ق من هذه املسألة، فبعد مخسة أيام نتيجة البحث والتمحيص اكتشفنا أن وهتم لنتحقّ يبيوهتم وأنا سأذهب معك لب

إسالم آباد وليسوا يف جالل أباد، وأهنم يف باكستان وليسوا يف  وأهنم يف ،أسرة 611أسرة وليسوا  41احلقيقة أهنم 
  .سنة يف أيام األحزاب يف املعسكرات برعاية احلكومة الباكستانية وليس عندنا هنا 63أفغانستان، وأهنم متنصرين من 

، وأهنم ات التنصريوأن اإلستخبارات األفغانية تطارد منظم مما يقال؛ على العكس األمر واكتشفت يف ثنايا البحث أن
 يسهِّلونالتنصري، وملا اكتشف بعض الطالبان بعض من ملكافحة زرعوا كثري من الطالبان كموظفني يف هذه مؤسسات 

، اكتشفنا أن هناك نشاطات بإغتياهلميعين يوزعوا بعض األناجيل وبعض القضايا قاموا  ،مهمات مؤسسات التنصري
من الشيوعيني القدماء من املوظفني يف املؤسسات الذي يسهلوا نشاط التنصري، للطلبة إلغتيال بعض الناشطني األفغان 
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فقط مقتولني ومرميني يف حبرية  ُوجدواوان هناك إثنني قتلوا يف جالل أباد وال أحد أعلن عن حماكمتهم أو إعدامهم؛ 
 )..(، فهناك مكافحة أصاًل للتنصري وليس تسهيل للتنصري، هذا من ناحية التطبيق.

ن من باب األمانة يف وصف الواقع أقول مما أالحظه على الطالبان وأعتربه شيء يف غاية اخلطورة؛ أن هناك تساهل ولك
يف عملية غض الطرف عن املنظمات؛ ليس يف قضية التنصري ولكن يف التغلغل يف اجملتمع األفغاين، فتجد عرباهتم ترفع 

أن هذا يف املذهب احلنفي ال جيوز، واألحناف أشد الناس يف هذه  الصلبان جهارًا ومقراهتم ترفع الصلبان جهارًا، مع
 املسألة.

اآلن يف قيادة السيارات، فأمري املؤمنني منشغل يف مئة معركة  ء خترج يف طريقة نصف سافرة؛ وبدأتوجتد أن النسا
ؤمنني للمظامل من الصبح ومخسني خط وألف مصيبة؛ ونظام الطالبان مازال مثل نظام أيب جعفر املنصور، جيلس أمري امل

فالنظام مركزي؛ والنظام املركزي تواجهه مشكلة يذهب ألمري املؤنني، للظهر وتأتيه مشاكل شخصية، وأصغر شخص 
هلك وقته بسفاسف األمور، ومثل ذلك الوزراء الكبار، فخال اجلو لكثري من وزراء الطالبان الفاسدين املسؤول ويُ  يُتلف

أسهل  ينيع ،"اربشرتى وال حيُ شعب يُ "ن املتساهلني، والبشتون كما قال فيهم اإلجنليز: ولكثري من مسؤويل الطالبا
 طريقة عليه الدعم املادي.

وأنا أريد أن أسأل أين السعوديني وآل سعود وجلنة الوفد وجلنة الدعوة اإلسالمية واإلغاثة والكويتية وإحياء الرتاث؛ أين 
اجلفاف فما وجدنا منظمة إسالمية حفرت بئر واحد والصليبني حفروا هم من أفغانستان؟ وأين مشاريعهم؟ جاء 

بئر، اآلن منظمة الغذاء العاملي تطعم ماليني الناس يف أفغانستان؛ يف كابول لوحدها يطعموا حوايل  411-411
 بني.فهذه احلاجة جعلت الفاسدين من الطالبان وغري الطالبان يتذرعوا بذلك إلطالق أيدي الصلي !ألف شخص 911

جيوبوا البالد كما يريدون، والصليبيني هدفهم يف أفغانستان؛ إقتصادي إستعماري إستخبارايت وليس ن الصليبني اآل
ألهنم يعلمون أن مشروع التنصري فاشل، فمشروع التنصري أثبت أنه فاشل يف العامل اإلسالمي والعريب إال يف  ؛تنصريي

 إندونيسيا.الدين فيها كإفريقيا و  انطمساألطراف اليت 

فهم جيوبون على اجلماعات اإلسالمية ويراقبون بيوهتا ويراقبوا زعماء الصحوة اإلسالمية ويراقبوا الطالبان، ويشرتوا بعض 
 قصص على أن هناك بعض املسؤولني من الطالبان يتلقوا مرتبات من بعض املنظمات الصليبية. املسؤولني، وَسعتُ 
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ال يفتأ يراقب الوالة مع أن أكثرهم صحابة،  -رضي اهلل عنه–كان عمر بن اخلطاب فالفساد موجود من األيام األوىل؛  
بسبب بيت شعر، وذكر  14 َمْيسانوكان حياسبهم على ماذا يأكلوا ويشربوا، حىت أنه عزل النعمان بن عدي وايل 

 : النعمان بن عدي القصة الشيخ سلمان يف بعض األشرطة، قال

 مبيسان يسقى يف زجاج وحنتم **** فمن مبلغ احلسناء أن حليلها

 وصناجة جتذو على كل منسم **** إذا شئت غنتين دهاقني قرية

 وال تسقين باألصغر املتثلم **** إذا كنت ندماىن فباألكرب اسقين

 تنادمنا يف اجلوسـق املتهدم **** لعل أمري املؤمنني يسـوءه

فاستدعاه وعزله، وهو كان الوحيد من أقرباء عمر الذي واله، فلما اخلرب  -رضي اهلل عنه–)..( فبلغ أمري املؤمنني عمر 
ولكن واهلل ال تعمل  صادقًاقِدم قال: واهلل ما كان من ذلك شيء، وإمنا هو فضل شعر قلته ، فقال عمر: إين ألظنك 

 م اهلل تعاىل.حمن ر  . فالشاهد أنه من الزمن األول جتد أن السلطة واملال واجلاه والسلطان تفسد اإلنسان إاليل عماًل 

أن التنصري غري موجود والطالبان يراقبوه وعندهم حساسية  النقطة األولىفأريد أن أجزئ  املوضوع إىل ثالثة نقاط؛ 
شديدة من الشافعية ومن الوهابية ومن املالكية؛ من املسلمني فضاًل عن النصارى، فال ميكن أن تنشأ إمكانية ملذهب 

ا ليس هناك تنصري ولكن هناك نشاط شديد للمنظمات الصليبية بالتعاون مع املخالفني آخر أو لدين آخر، فاطمئنو 
لإلفساد اإلجتماعي يف إدخال بعض الصور وبعض اجملالت وبعض املوضة، باإلضافة لنشاط جتسسي ونشاط إقتصادي 

ر هبذه الصورة فأنا أرى أنه هناك يف املناجم وعقود الشركات، فنسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافيهم ألنه إذا إستمر األم
 خطر كبري جًدا. 

يصلحها، حىت أنين بأسلوب املبالغة قلت لواحد من كبار  أنحياول أمري املؤمنني اليت وهذا من األشياء اليت نذكرها 
ابول من  كيلومرت داخل ك  4كيلومرت يف الشمال من املخالفني فالصليبني يأخذوا   4ما أخذمت الطالبان: أنا أرى أنكم كلّ 

                                                           
 َمْيسان: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. 14
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كثرة املنظمات والفساد، فهذا موجود والطالبان يعرفوه ومنهم من يقاوم ومنهم من يسمح، ومنهم من يريد الدنيا ومنهم 
 من يريد اآلخرة، نسأل اهلل أن مين علينا أن نقوي اجلناح الصاحل وهذا الذي إخرتناه.

 ما صحة الخبر؟

 اخلري صحيح على التفصيل الذي ذكرته.

 الطلبة لمكافحة الجمعيات التنصيرية؟ما إجراءات 

رؤوس املعسكرات والتجمعات، فسألناه عن هذه القضية فقال:  منني مع العرب خاّصةً أنا كنت يف جملس مع أمري املؤ 
ال حتسبوا أن البلد مفتوحة للمنظمات، وال تظنوا أن هذه القضية من أجل املساعدات؛ فنحن نعلم أن هذه "

للشعب األفغاين إال القليل، حنن لنا مصاحل يف إبقاء هؤالء الناس وعالقتنا معهم لقضيا املساعدات ال يصل منها 
ومساعدات، ولكن حنن نراقب هذه املنظمات ولنا فيها قرارات  وقضايادبلوماسية وقضايا سياسية وقضايا أمر واقع 

 أهـ."وعندنا كثري من اإلستخبارات موظف يف هذه املنظمات

 ِمن وَمنمدى هذا الكالم من التطبيق؟ وماذا يصل أمري املؤمنني من األخبار وما الذي اليصله؟  أما لو سألتموين؛ ما
  فالعلم عند اهلل.الناس فسد؟  ِمن وَمنالناس صلح 

مكتوب على الباب مجلة مجيلة باللغة العربية:  مقر وزارة الدفاع لإلمارة اإلسالمية فوجدتُ  يف أحد املرات دخلتُ 
خري من قسوة اجلند" ففعاًل إذا فسدت الرعية فستحتاج أن تضع على كل وزير وعلى كل مسؤول وعلى  "إصالح الرعية 

 كل حارة عساكر. 

رجل؛ اآلن من  611رجل مث بعد الدورة األوىل أصبحوا  41والطالبان حركة تستهلك كوادرها، الطالبان بدأت ب 
ت الطالبان من أين جاؤوا؟ جاؤوا من األحزاب ومن رجل، فباقي قيادا 634أحياء، وقتل  1س للطالبان مؤسّ  611

 الكتاتيب ومن املولوية ومن الناس ومن املتطوعني ونسأل اهلل السالمة. 

بإذن  جَنَحتلو  "،جامعة عمر"وأمري املؤمنني له جهد يف فتح املدارس وتكثري الطالبان، فتح جامعة يف قندهار إَسها 
 61ويديرها كبار العلماء الديبندية، تسعى لتخريج  ،سنة 61-1صغار بني فتؤسس جيل بأكمله، أتوا بأطفال اهلل 
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آالف طالب يف عشرة سنوات، هؤالء الطالب سيكونوا من كل األعراق ومن كل الواليات ومن كل اجلنسيات، فيهم 
اء الطالبان وحتمل الفرسواين والطاجيكي واألوزبكي والبشتوين واللودري والغزنوي. حىت يكونوا هم الدفعة اليت حتمل لو 

 ستهلك فمع إستهالك الصاحل ينتشر الطاحل وهذا شيء كثري ومعروف. لواء الدعوة؛ ألن الكوادر تُ 

مشعة  ُتشعلولكن أقول لكم ما قال بعض احلكماء قال: "عليك أن  ،مع وجود كثرة الشواهد يف القرآن ويف احلديث
ل لبعض الفالسفة األملان؛ قال إشعل مشعة بدل أن جتلس يف بدل أن تلعن الظالم" واحلكمة ضالة املؤمن وهذا القو 

الليل تلعن الظالم، فإذا انقطعت الكهرباء ووجدنا أنفسنا يف العتمة؛ ال نلعن العتمة بل نشعل مشعة وبعد الشمع نبحث 
 منه.عن فانوس، وبعد الفانوس نبحث عن الكهرباء ونرجع النور، ولو جلسنا طول الليل نلعن الظالم لن خنرج 

عن املنكر وجاهد معهم وقاتل يف صفوفهم  واْنهَ  باملعروف وْأُمرريعة الشِ  وآزِرم اإلمارة عَ ح الطالبان وادْ صلِ فأنا أقول أَ 
تسدد وتقارب وتدفع الصائل وتعني  ،وهذا هو منهج ابن تيمية ودأب العلماء الصاحلني ،وصد النظام الدويل عنهم

 تعاىل. الصاحل وتأمر وتنهى حىت يقضي اهلل 

السؤال الرابع: هل صحيح أن الطالبان يأخذون العشر من تجارة المخدرات؟ وقد صرح وزير الخارجية في قناة 
 الجزيرة بذلك، وإن كان ذلك صحيح فما هو حكمه الشرعي؟

بعض أستبعده جًدا، هناك  ليس عندي علم عن تصريح وزير اخلارجية بأنه قال أنه يأخذ العشر من املخدرات وإن كنتُ 
"، يعين مبجرد أن تنظر يف املنت تعلم أنه حديث بنفسه سقط نفسهاألحاديث كما يقول بعض علماء احلديث " يُ 

مردود، ال ميكن لوزير طالبان حىت لو كانوا ملؤوا باكستان باملخدرات أن خيرج يف التلفاز ويعرتف ويقول حنن الذي نبيع 
 صل فسأعتربه غباء.بعد هذا التصريح فإن كان حتفأنا أس !املخدرات

املرحلة األوىل جاء الطالبان وأرادوا أن يقضوا على  ،األمر الثاين أن قضية املخدرات مرت بثالث مراحل مع الطالبان
كثرية احلرارة كثرية املياه وتربتها صاحلة جًدا   (هلمند-نرموز-قندهار)املخدرات يف قندهار وما حوهلا، ألنه منطقة 

 ء كبري من املنتوج العاملي للمخدرات من هذه املنطقة.للمخدرات وخيرج منها جز 

 فإذا دخلت البيت فكأنك دخلتَ  ،املخدرات جتارة عريقة يف أفغانستان، فتجد جتار بيوهتم يف الصحراء من الطني
ان يف إيطاليا أو ميامي أو فان فرانسيسكو، )..( فزعماء وعشائر املخدرات إمرباطوريات يف أفغانستان، فلما جاء الطالب



 31 

د الطالبان أن أصحاب املخدرات قوة وحاربوا الطالبان وطردوهم من املنطقة. فأرا جيَّشالبداية وأرادوا أن حياربوهم 
 يأخذوها بالتدريج.

 وأذكر هناك ثالث نقاط:

ة، وهذا من أخطاء املذهب، أن املذهب احلنفي جييز بيع املسكرات للكفار ويرى أن يف ذلك مصلح النقطة األول
جييزوا أخذ الربا من الكافر احلريب كما قال ابن عابدين يف حاشيته، فعندهم جيوز للمسلم أن يأخذ أموال لك وكذ

تقامرهم وتربح ولكن ال جيوز أن تقامر وختسر وتعطي  أن الكافرين ولو كان ذلك بالربا أو املقامرة برضاهم، فيجوز
يع املسكر للكافر جيوز، وبالتايل ال جيدوا يف ذلك بأس شرعي، فمن مجلة األشياء يف املذهب احلنفي أن ب !مالك للكافر

     ذهبه جييز ذلك.وجيب أن نفرق بني من يلعب يف الدين عن علم وبني من م

تجارة فلب الدخل القومي، مليار دوالر من املخدرات، فهذا يعترب صُ  4يدخل أفغانستان سنويًا  النقطة الثانية:
سيارات األجرة، وتاجر املخدرات عندما يصبح عنه مال يبين وُتَشّغل سائقي محّالني ُتَشّغل و ل مزارعني غّ شَ تُ و املخدرات 

 عندما يبدأ اإلزدهار يف زاوية تدور عجلة اإلزدهار يف كل البلد.و عمال البناء، وُتَشّغل 

وقف زراعة  من هذا املنطق أدركت أمريكا وأدرك الغرب أن املخدرات صدر اإلقتصاد األفغاين؛ فليس غرضهم من
هم أكرب   (CIA) املركزية املخابرات وكالةت وإمنا حرب أفغانسان، فأمريكا و املخدرات يف أفغانستان مكافحة املخدرا

ويديروا التجارة عرب اخلطوط اخلاصة  ،جتار املخدرات يف العامل، وهم يديروا زراعة املخدرات يف جنوب إفريقيا ويف فيتنام
ل صفقات سالح للكونرتا واملعارضات من جتارة عملياهتم، الرئيس األمريكي موَّ  وِّلواوميأألمريكية ات باإلستخبار 

 املخدرات، فلماذا حترص أمريكا على إزالة املخدرات من أفغانستان؟ ألجل ضرب البنية األساسية لإلقتصاد األفغاين.

فإزالتها بدون أي تعويض  ،ملخدراتفهناك مشكلة إعتماد الناس على أكلهم وشراهبم وزاوية اإلقتصاد على زراعة ا
مشكلة ينبين عليها أزمة إقتصادية ومتاعب، فلما إجتمع علماء الطالبان وأفغانستان وجدوا هلم حل وأصبحوا بفتوا 

بصورة رَسية للمزارعني بأن يزرع املخدرات كأي حمصول ويدفع للدولة عشر احملصول ويبيعها ملن يتاجر هبا من الكافرين 
 م بأن ال يبيعها ملسلم، فهذه الفتوى موجودة عند مشائخ الطالبان ومشائخ األفغان عموًما.سَ ويأخذ منه ق
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تأخذ  فالطالبانع وال يرى يف ذلك إمث شرعي ألن مذهبه يبيح، املسألة األخرى أنه يدفع العشر يفإبتداًء هو يزرع ويب
 عشر احملاصيل كلها ومن مجلة هذا حمصول املخدرات.

وأصبحوا يتفهموا حرمة هذه املسألة، ويتفهموا أنه ال ميكن أن  لبان عندما أصبح عندهم قوة كافيةالطاأن األمر اآلخر 
ذ أمري املؤمنني قرار يف غاية اجلرأة يف حترمي املخدرات باع للمسلمني يف أفغانستان وباكستان؛ اختّ ال تُ و زرع املخدرات تُ 

هـ، 6346اإلمارة اإلسالمية السنة األوىل العدد الثاين مجادى األوىل  ومنع زراعتها يف أفغانستان هنائًيا، فنجد يف جملة
مينع زراعة )هـ، العنوان 6346-3-41( بتاريخ 69جند قرار أمري املؤمنني رقم ) ،وحنن اآلن يف شعبان يعين قبل شهرين

 ، (اخلشخاش يف أفغانستان

 .املادة األوىل؛ متنع زراعة اخلشخاش يف كل أحناء البلد 
 الثاين؛ كل شخص خيالف ذلك يعاقب العقوبة الرادعة. املادة 
  املادة الثالثة؛ مسؤويل اإلمارة اإلسالمية مكلفون بتنفيذ هذا القرار يف مناطق مسؤوليتهم وعليهم أخذ التدابري

 والسالم. ،الالزمة لذلك

 ."أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد /خادم اإلسالم

مزارع  ولكن رغم أثره الكبري ورغم مطالبة كل املنظمات اإلنسانسة بأن تساعد يف حتويل ذ هذا القرارفقبل شهربن إختُّ 
فتصبح األرض بوار ويبقى  ،مكاهناوعدم زراعة شيء املخدرات  إيقاف زراعةلة احملصّ املخدرات إىل مزراع قمح، كانت 

 األفغان يتسولوا باكستان ويتسولوا النظام الدويل.

جتد أن هناك ناس تعرف بانتشار زراعة  ولكن ،عن زراعة املخدرات ذكر هذا القرار عند التكلمفمن اإلنصاف 
املخدرات وتعرف أيًضا بقرار منع زراعة املخدارت، فيبقى يشيع أن هناك خمدرات وال يشيع أن أمري املؤمنني أهنى زراعة 

مصانع ضخمة جًدا لتصنيع اهلروين  3 املخدرات، يف األسبوع املاضي دعوا وكاالت األنباء ودعوهم إىل نرموز وحرقوا
 كبرية من األفيون.  احملاصيل وحرق كمية لقبائل كبرية، فهم يسريوا حنو حرقمن األفيون مع أهنا تتبع 
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فاآلن الذي جيب أن نعرفه أن الطالبان حرموا املخدرات وأتلفوها ومنعوا زراعتها وأخرجوا قرار بذلك؛ وهذا رمبا ال 
ألن القضية منتشرة جًدا ولكن يكفي أن ويل األمر يتخذ اإلجراء الصحيح وجيهد  ؛ل كامليقضي على املخدرات بشك

 فهذا خالصة قصة املخدرات. ،يف تنفيذه ما استطاع، وحنن جيب أن نكون بطانة صاحلة له إذا رأينا هذا السلوك منه
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 والواقع عموًما الفصل الثاني: أسئلة متعلقة بالفكر والمنهج
 عليها أسئلة فكرية، وتقريًبا ليس هناك إال سؤالني.  ئلة أفغانستان وننتقل ألسئلة اليت أطلقتُ إنتهينا من أس

متى بدأت الحركات اإلسالمية بدخول البرلمانات؟ وما حكم ذلك؟ وما أسباب تحول الحركات  :السؤال األول
 اإلسالمية من طريق الجهاد إلى البرلمان؟ 

ي، مىت تسربت الدميوقراطية للحركة اإلسالمية وبدأت دخول الربملان؟ الشق الثاين السؤال من شقني؛ الشق األول تارخي
ما هو احلكم الشرعي يف هذه النازلة. وقلت لكم األسئلة مفاجئة ومرجتلة واجللسة بدون مراجع فإجابايت كلها من 

األدلة الشرعية، ولكن هذه من و ، ولو وجدنا إن شاء اهلل جلسة أخرى لعلنا نؤصلها باملراجع حصَّلتالذاكرة ومما 
 األمور اليت تكلمنا فيها كثريًا فيحضرين فيها معظم اإلجابات.

احلركات اإلسالمية كلها والصحوة اإلسالمية املعاصرة أغلبها ينحدر من مدرسة اإلخوان املسلمني، اإلخوان املسلمني 
 -رمحه اهلل–(م، وقام حسن البنا 6941-6949س الوقت تقريًبا يف العشرينيات )يف نفنشؤوا يف مصر ويف سوريا 

قتل داعية يف فلسطني، مث قتل الداعية، وعندما يُ  -كما تعرفون-والطبقة األوىل من نشر هذه الدعوة مث دخل يف القتال 
ويكون على شيء من احلق تنتشر الدعوة، فانتشرت من سوريا إىل ما حوهلا؛ األردن والشام وفلسطني والعراق. 

 صر إىل ما حوهلا فدخلت مشال إفريقيا.وانتشرت من م

 -جيل سيد قطب رمحة اهلل عليه-ففي اجليل الثاين  ،ونتيجة ضرب عبد الناصر لإلخوان املسلمني مالحقتهم وإعدامهم
هاجرت كمية كبرية من زعامات اإلخوان املسلمني من مصر وبعض الدول العربية اليت ُكوِفح فيها اإلخوان إىل دول 

امللك فيصل والنظام اخلليجي نظام يتبع أمريكا، والدول اإلشرتاكية أنظمة تتبع روسيا؛ فمن حيارب أمريكا اخلليج، وكان 
وأنظمة أمريكا يفر إىل الطرف اآلخر والعكس بالعكس، ففر كثري من العلمانيني والقوميني واليساريني من اجلزيرة إىل 

يني واملعارضني للنظام إىل الدول هذه، فدخلت كمية كبرية من مصر وسوريا والبالد اإلشرتاكية، وفر كثري من اإلسالم
فانتشرت صحوة اإلخوان، ونتيجة حركة  ،ري اإلخوان إىل اجلزيرة وخاّصًة السعودية يف أيام امللك فيصلالقيادات ومفكّ 
ًيا كسوريا ومصر تها اجلزائر وتونس واملغرب اضطروا أن يستعريوا معلمني من الدول املتقدمة تعليمعالتعريب اليت تب

 وفلسطني فدخل يف جهاز التعليم كثري من اإلخوان فانشرت صحوة اإلخوان.
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وتقريًبا ال جتد مدرسة يف الصحوة اإلسالمية يف العامل العريب خاّصة باإلضافة لباكستان وتركيا إال وهي منحدرة أو متأثرة 
زب السالمة يف حب) وتسمَّت (،إلسالمية يف باكستانباجلماعة ا) فتسمَّتاء عديدة بأَس وتسمَّتباإلخوان املسلمني، 

 (،اإلجتاه اإلسالمي)باسم  تسمَّوا، ويف تونس (الفضيلة)مث أخريًا تسموا باسم  (،حزب الرفاه)مث غريوا اَسهم إىل  (،تركيا
فلسطني  مث اآلن ضغطوا عليهم وال أدري ماذا سيسمون أنفسهم، ويف (،حزب النهضة)مث أجربوهم فحولوا اَسهم إىل 

، فظهرت مدارس متعددة ولكن يف حقيقتها هم ال (حبماس) فتسمَّوامث أجربوهم  (،اإلخوان املسلمني)تسموا باسم 
 يفرتقوا مع املنهج اإلخواين من الناحية السياسة.

نتيجة  ، مث يف اجلزيرةُمتسيِّسباإلضافة لألخوان هناك مدرسة موازية وهي حزب التحرير وهو أيًضا حزب دعوي إسالمي 
دخل الفكر السلفي إىل الفكر اإلخواين فتزاوج الفكران فنشأ  ،املدرسة السلفية واملدرسة الوهابية والدعوة النجديةوجود 

باملنهج "السروري" فهو منهج سلفي إخواين، ومن املهم أن تعرفوا تاريخ الصحوة، ويف األشرطة األخرية املنشورة   َسِّيما 
 ة بشكل كامل.تاريخ الصحو  كفيديو شرحتُ 

 :هذه احلركات اإلخوانية وغريها بدأت خمتلطة؛ يعين فيها قليل من السلفية وقليل من التصوف؛ كما قال حسن البنا
"صوفية سلفية" يعين أراد أن جيمع الرتبية والسلوك إىل العقيدة السليمة إىل الفقه، وفيها أيًضا قليل من القومية العربية، 

دخل يف اإلنتخابات  -رمحه اهلل وغفر لنا وله–حىت أن حسن البنا  ،ومن األحزاب والربملاناتوفيها قليل من السياسية 
ومارس شيء من النظام الربملاين بوقت مبكر، الشيخ مصطفى السباعي شيخ اإلخوان اجملاهد يف سوريا أيًضا دخل يف 

 . دخل اإلنتخابات -الذي ترّأس اإلخوان فيما بعد-اإلنتخابات، عصام العطار 

قامت الدعوة يف  عندماب الدميوقراطية إىل العمل اإلسالمي، وكان السبب يف دخول اإلخوان اإلنتخابات أمرين؛ تسرّ 
طبًعا أدخلوهم السجون فدخل اإلخوان و عنفواهنا دخلت يف اجلهاد والقتال يف فلسطني وقتال اإلجنليز وقتال اليهود، 

بعضهم، دخل اإلخوان  وُسجن بعضهم وأُعدمضربة قوية  ُضربواو  وُسحقوام 6913صر السجون سنة املسلمني يف م
 م.6911املسلمني يف سوريا السجون يف 

 نفبدأوا يواجهوا احلكومات، فالصدام مع احلكومات أسفر عن سجون وقمع وسحق ومصادمات؛ فأسفر هذا أن الذي
  ل عندهم فقه اإلستضعاف.وبدأوا يتأصّ .دخلوا يف السجون: بعضهم قال ملاذا ال نتبع قضية التدرج وحنن يف إستضعاف
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جيب أن نواجه هذا الوضع بالعمل املسلح، ويف نفس الوقت  :ويف نفس الوقت هناك من أخذوا بالفكر اجلهادي وقالوا
يجب أن نكفرهم وهنجرهم فنشأ الفكر التكفريي، وكذلك الشعوب ومن مل يكفرهم فهؤالء كفار  :هناك أناس قالوا

 م.6911وف احلركة اإلسالمية يف سنة فنشأ التمايز يف صف

" ونشأ الفكر اجلهادي، وانتشر فكر إبن القرآنم كتب سيد قطب "معامل يف الطريق" و "يف ظالل 6911يف سنة 
وبالتايل إنتشر الفكر السلفي، وتزاوج الفكر السلفي مع الفكر  ،تيمية مع النشاط الذي إستغلته احلكومة السعودية

 التيار اجلهادي. احلركي لسيد قطب ونشأ

 جُتَروهو ال يريد أن  ،الشيخ حسن اهلضييب املرشد العام لإلخوان املسلمني وجد أن الناس تتجه حنو العنف وحنو التطرف
وهذا الكتاب كان أساس اإلحنراف الذي طرأ على اإلخوان ومدرسة  ،احلركة هلذا التوجه فكتب كتاب " دعاة ال قضاة "

 من تأثر هبا.اإلخوان كاملًة وفروعها و 

لفكره وهي أننا حنن دعاة ولسنا قضاة؛ يعين حنن  -رمحه اهلل–الكاتب حسن اهلضييب  أصَّلوبفكر "دعاة ال قضاة" 
هبذه الطريقة  حلسنا قضاة على أديان الناس فنقول هذا كافر وهذا مبتدع بل حنن فقط دعاة ندعوهم إىل اهلل، وشط

 والتايل أسقط موضوع اجلهاد وموضوع احلاكمية وغريها. ،للخالق وجعل لنا فقط فضية الدعوة مث ندع اخللق

لنا احلكومة؛ واحلكومة ال جتيز لنا أن ندعوا إال من خالل القنوات  تأذن أن بُدّ  الومن لوازم هذا الفكر أننا حىت ندعوا 
املعارضة وندخل يف  املعارضة، فهيا لنؤسس أحزاب وندخل يفيف الشرعية، واحلكومة فاحتة الربملان وباب الدخول 

الربملان ومن خالل الربملان نكون دعاة، فبدأ هذا الفكر املنحرف، مث إنتشرت هذه الفكرة من مصر إىل سوريا وانتشرت 
 هناك حيث كان اإلخوان من قبل أصاًل قد دخلوا اإلنتخابات.

  :قسمني تريد أن تقمع إنقسمنا إىل ونتيجة هذه الفكرة أننا حنن نريد أن ندعوا واحلكومة

 .هدقسم يريد أن حيارب القمع بالقمع وبالتايل يقاتل وجيا -
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يدخل يف املدارة ويدخل الربملان، فبدأت البداية بداية بسيطة أننا سندخل وقسم يستجيب للقمع وبالتايل  -
الشريعة  الربملان وحنارب الكفر وندعوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل ونقول ملا يوافق الشريعة "نعم" ونقول ملا خيالف

 "ال".

 .(.)..*15 
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 الشريط الثاني

إستكمال السؤال السابق: متى بدأت الحركات اإلسالمية بدخول البرلمانات؟ وما حكم ذلك؟ وما أسباب 
 تحول الحركات اإلسالمية من طريق الجهاد إلى البرلمان؟ 

هـ يف كابول، وكنا مع 6346 شعبان 61يف الشريط الثاين  وحنن اآلن يف "جلسة مع شباب اجلزيرة"نستكمل من 
  السؤال األول من األسئلة املتعلقة بالفكر واملنهج والواقع عموًما.

 وإن كان هناك من يفعلها-فهنا كما ترى تارخييًّا؛ احلركات مل تتحول عن طريق اجلهاد ومل يتحول اجلهاديني إىل برملانّيني 
عاّمة مث متايزت إىل مدرستني؛ مدرسة جهادية ومدرسة سياسية ة كانت مدرسة ا احلركة والصحوة اإلسالميّ وإمنّ  -اآلن

التكفري؛ يف  الغلوقبل أن تصبح برملانية، وعلى هامش هذا التحول نشأت مدرسة شاّذة بسيطة وهي اليت أخذت ب
 يف باقيت فقالت نكفر الناس وهنجر احلكومة؛ ال جناهدهم وال ننتمي إليهم، ونشأت هذه املدرسة يف مصر وامتدَّ 

 مدرسة ضعيفة معزولة. احلمد هللالبلدان، وإن كانت و 

فاملدرسة اإلسالمية إنقسمت فعلًيا إىل تيار جهادي وتيار سياسي، بعد ذلك نشأت مدرسة ثالثة ليس هلا عالقة 
ا بالتصفية نادو األردن على يد الشيخ األلباين، فباألوىل وال الثانية وهي املدرسة السلفية العلمّية، خاّصة يف اجلزيرة ويف 

نشتغل بقضية نشر العلم والعقائد ونرتك السياسة، باإلضافة ملدرسة نشأت بعيًدا عن الصحوة و والرتبية أننا نصفي ونريب 
ولكن وصلت وأصبحت جزء من الصحوة وهي التبليغ، فصارت بذلك مدارس الصحوة املوجودة أربعة؛ اجلهاديني 

 الدعويني باإلضافة للمدرسة الشاذة اليت هي مدرسة التكفري، فالقضية قضية والسياسيني والسلفيني العلميني والتبليغّيني
 إنقسام يف الصحوة وليس أنه مدرسة حتولت ملدرسة.

بالنسبة لإلخوان املسلمني عندما دخلوا بالد أخرى تسّموا باإلخوان املسلمني وبعد ذلك نتيجة ظروف السياسة ونتيجة 
يف اجلزائر تسّموا باإلخوان املسلمني، ويف تونس  ،له وإن كان حيمل الفكر اإلخواين الشعور الوطين إستقّل كل فرع بإسم

يف األردن وسوريا تسموا صراحًة باإلخوان املسلمني، ويف  ،بالعدل واإلحسانوا بالنهضة، ويف املغرب تسّموا تسمّ 
وخاّصة يف الرابطة ويف الندوة وغريها السعودية مل يتخذوا إسم معني ولكن جتدهم شخصيات منبثة يف اجملاالت املختلفة 

 ولكن ليس هناك شيء رَسي إَسه اإلخوان املسلمني.
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فهذا التيار تيار اإلخوان املسلمني وما تبعهم؛ بعد كتاب )دعاة ال قضاة( وبعد السجون وبعد اخلىن قالوا حنن نشتغل 
لربملانات، واحلكومات تعرف أهنم لن يصلوا إىل لسنا قادرين على املواجهة؛ فاشتغلوا بقضية ا ناباملمكن وال نواجه ألن

شيء بالربملانات وأن القضية ضياع للوقت، وأصالًّ أصحاب الربملانات الذي إخرتعوا الربملانات والنظام الدميوقراطي 
صة من كبار الربملانيني قال: "يريدون برملان؟ إعطوهم هذه املصا 16لالذين هم الروم يعرفوا أهنا خدعة، حىت أن تشرش

بوتو ومرة ة مرة من هنا ومرة من هناك، مرة يتسلوا هبا"، فالقضية يف النهاية أن هناك ناس حتكم من حتت ويضعوا واجه
إختلف يف باكستان بعد تغيري احلاكم يف حني أن التبعية لألمريكان واإلجنليز واملاسونيني،  ينواز شريف، فاآلن ما الذ

 فعملًيا هي خدعة.

طيع أن أستطرد فيها هنا فأحيلكم لكورس يل مسجل يف أشرطة كاسيت بعنوان )اجلهاد هو احلل؛ وهذا القضية ال أست
شريط؛ إستعرضت فيه كل هذه األفكار، وحتولت فيما بعض ألشرطة فيديو بعنوان )املقاومة  46ملاذا؟ وكيف؟( من 

أننا حنكم باإلستعمار منذ احلمالت  اإلسالمية العاملية؛ الطريقة والدعوة واملنهج(، فاستعرضت هذه القضايا وبينت
الصليبية الثانية يف القرن الثامن عشر وإىل اآلن، واإلستعمار عندما واجهناه عسكريًا وخرج جعل لنا صنائع من املرتدين؛ 

يف بعض البالد أسر حاكمة ويف بعض البالد انقالبات ويف بعض البالد أحزاب وطبقة من املرتدين تنوب عن 
 الوضع املستوى السياسي يف البلد. اإلستعمار، حسب

ق هذه لَ فخرج اإلستعمار وبقيت صنائعه، فكل األساليب اليت حنكم هبا صنعها اإلستعمار، وحنن مستعمرين، وهو خَ 
األساليب حبيث إن حكم )أ( ينصر اإلستعمار وإن إنتصر )ب( خيدم اإلستعمار، فالدميوقراطية والربملان هي يف 

 ستعماري من اجل أن نستمر يف العطاء كشعوب مستعمرة هلذا اإلستعمار الصليب.حقيقتها تصميم صلييب إ

فعندما أتت هذه احلكومات وتعاونت مع اإلستعمار كان املفروض أن جناهدها كما جاهدنا اإلستعمار، ولكن خدعونا 
آلن فحسين مبارك أو فهد ا اخلدعة، فكنا نقاتل اإلجنليز ألننا مستعمرين أما افمضت علين وقالوا لنا أنتم مستقلني
 فرتكت جهاد املرتدين الذين هم نواب الصليبيني واستمر هذا الوضع. بقتاهلم يصلي فلم تقتنع األمة
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مث قالوا كيف ندعوا إىل اهلل واحلكومة تقمعنا؟ فقالوا نستغل الفجوات املوجودة، يعين بالعقل ملن يريد العقل قبل الشرع 
مح لك بطريقة من أجل أن تزيله وتقضي عليه؟ فيقول لك إدخل الربملان حىت هل رأيت عدًوا يس؛ على طريقتهم

  ؟ستعمارتقضي علي، أو جتد مستعمر يقول لك إدخل الربملان حىت تزيل مصاحل اإل

 تـَتَِّبَع َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ ﴿يف هذه القضية حىت تدخل يف ملتهم، كما قال تعاىل  أدخلنك بل هو
، فمن ملة اليهود والنصارى والروم النظام الدميقوراطي، فهم صّمموه ألهنم يعرفوا أننا هبذه الطريقة ال نقوم، 17﴾ِملَّتَـُهمْ 

َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ﴿ألن الدميوقراطية نظام األكثرية واألغلبية واهلل سبحانه وتعاىل يقول لنا يف القرآن 
 ؟!كيف ستنجح يف نظام يقوم على األغلبيةف املؤمنني هم األقلّية إبتداءً يعين  18﴾ْؤِمِننيَ مبُِ 

األمر اآلخر كما قال الشاعر "فيك اخلصام وأنت اخلصم احلكم"؛ يعين قبل أن ندخل يف احلكم الشرعي الذي 
لت نظام برملاين معني فصَّ و حكومة  ؛ باملنطق السياسي البسيط إذا قامتسنتعرض له بعد قليل أريد أن أقول هلم

 .فهل من املمكن أن يكون هذا لصاحلكوأعطتك فيه حيز؛ 

اإلخوان املسلمني يف مصر قالوا هلم ممنوع أن تشكلوا حزب سياسي فدخلوا حتت مظلة حزب العمل العلماين وعملوا 
اليت إستطاعوا  أعظم أجمادهمحتالف َسوه حزب العمل اإلسالمي، ودخلوا مرة متحالفني مع حزب الوفد العلماين، فمن 

، وخرج 313وخرج حلزب احلكومة  34 ةفخرج للمعارض 314التايل؛ كان عدد أعضاء الربملان املصري  أن حيّققوها
كرسي يف الربملان، فهم أقلية يف   314من املعارضة من  31من اإلخوان من  4، ففي الربملان 4لإلخوان يف املعارضة 

لوهم بقوانني؛ أهنم ال يدخلون الربملان، فأين هم من الوصول للحكم، ويف مقابل ذلك كبّ  املعارضة اليت هي أقلية يف
الربملان حىت يوافقوا على قانون الربملان، ويف بعض البالد َسوه "امليثاق الوطين" مثل األردن، ويف بعض البالد َسوه دستور 

 اإلنتخابات، وهكذا.

يريد أن يدخل اإلنتخابات جيب أن يوافق على هذه الشروط؛ أواًل أن حيرتم  فتجد مثاًل يف امليثاق األردين أن أي حزب
الدستور ويقسم على اإلخالص للدستور، وهذا الدستور كفري علماين، فيجب أن تقسم عليه أواًل، األمر الثاين جيب 
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ل، فلو فاز الكفر تقبله، أن تقبل مبدأ تداول السلطة باإلنتخابات الربملانية، حبيث لو كانت النتيجة خالف رأيك تقب
صوت اآلن على مبدأ الزنا، فلك أن تقول حنن املسلمني تاألمر الثالث جيب أن تقبل مبدأ التصويت باألكثرية، مبعىن 

حنّرم الزنا وتصيح كما تريد يف الربملان، ولكن إذا أقّر الربملان الزنا فتوقع على إقرار الزنا يف اجملتمع، األمر الرابع جيب أن 
ل بتساوي األصوات؛ فاملسلم له صوت، والشيوعي صوت، والنصراين صوت، والكافر صوت، والرجل صوت، واملرأة تقب

ويف النظام  19﴾َكاأْلُنـَْثى  الذََّكرُ  َولَْيسَ  ﴿هم، قال تعاىل نصوت، فيجب أن تقبل بتسوية من مل يسّوي اهلل تعاىل بي
وهم يف  20﴾أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنيَ ﴿انه وتعاىل يقول الذكر كاألنثى وصوهتما سواء، واهلل سبح الدميقراطي

 النظام الدميوقراطي يقولون جنعل املسلمني كغريهم.

إذا خرجت األغلبية للكتلة اإلسالمية  ذلك قبل أن تدخل يفرتضوا عليك أن تنسلخ من أصول الدين، مث بعد فإبتداءً 
يد اإلنتخابات، وأضرب لك مثال بأفضل األجماد اليت حققها اإلسالميني باإلنتخابات ل الربملان ويعفلرئيس البالد أن حي

، مث دخلوا يف الدور األول من %91يف الربملانات؛ وهي يف تركيا واجلزائر؛ يف اجلزائر أخذوا يف اإلنتخابات البلدية 
ين تكملة بسيطة ويشكلوا احلكومة لوحدهم؛ مبعىن أنه بقي هلم يف الدور الثا %11اإلنتخابات الربملانية فأخذوا حوايل 

 وبالتايل يصوتوا على الشريعة اإلسالمية ويلغوا الربملان وحيكموا بالشريعة، فما الذي حصل؟

الذي هو عملًيا حيكم اجلزائر قال: "حنن ننتظر نتيجة اإلنتخابات فإذا  الرئيس الفرنسي يف حينهافرانسوا ميرتان قال 
ن فسنعيد إحتالل اجلزائر"، وبالنسبة للجيش واألحزاب العلمانية قالوا: هذه اإلنتخابات وصل اإلسالميني للربملا

اإلسالميني يف الدور األول  وعندما فازستوصل من يلغي الدميوقراطية فإذا جنح اإلسالميني سنقوم بإنقالب عسكري، 
ب أو حنتل اجلزائر؛ فنظم اجليش إنقالب وأدخلوا ما وعدوا؛ فقال هلم الفرنسيني إما أن تعملوا إنقالفعاًل نفذ العلمانيني 

صراحًة: "احلقيقة أنّنا نريد دميوقراطية بال ميرتان اإلسالميني السجن وأعدموا رؤوسهم وقتلوا القواعد وحّلوا الربملان، وقال 
 إسالمّيني" )..(.

ي نتكلم عن دروس هذا فكيف نقبل أن ندخل يف الباطل الذين هم من صّمموه، فقبل أن ندخل يف احلكم الشرع
حلقة ، ليست  41التجربة، وأنا عندي حبث يف جملة األنصار إَسه )دراسة يف منهج اجلبهة اإلسالمّية لإلنقاذ( من 
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عندي اآلن لعلنا حنصل عليه إن شاء اهلل، عندما إنتصروا يف الدول األول رحبوا يف واليات كثرية، يف بعض الواليات 
النتائج نريد  رأواانيني أو نصارى، فقالوا بعد أن اليات ليس لإلسالميني أو نصارى؛ فيها علمرحبوا كل املقاعد وبعض الو 

أن نعيد صياغة القانون اإلنتخايب، فجعلوا مثال لوالية اجلزائر العاصمة اليت فيها مليون نسمة كرسيني يف الربملان، وجعل 
 واويرتك 31 وايف وهران فيأخذ واأن يفوز  وايطمع م، ألهنكرسي يف الربملان  31ألف نسمة  411لوالية وهران اليت فيها 

لك اجلزائر العاصمة فيها كرسيني فقط، فهم الذي يصّممون قواعد اللعبة )...(، كما قال الشاعر فيك اخلصام وأنت 
  اخلصم واحلكم، فهي من الناحية العقلية قضية ال يقبلها إال سفيه أو ضعيف ال حيلة له يقول لك هذه طاقيت. 

فهو وصل ودخل وحكم ومسك الربملان؛ فجاؤوا وأخرجوه من الربملان  ؛أربكان يف تركيا جتربة اجلزائر جتربة األجنح من
وطردوه من السلطة بعد أوصل إليها، ورفعوا عليه قضايا واهتموه باخليانة العظمى، واآلن حّلوا احلزب وحكموا على 

طردة من دون احلاجة  اولة العمل السياسي خلمس سنوات، وطردوهم شرَّ أربكان وأربعة من كبارهم أهنم ممنوعني من مز 
ألن ينظموا إنقالب عسكري فقط عن طريق احملاكم الدستورية، وفازت منهم إمرأة حمجبة منهم فمنعوها من الدخول 

ب، فاملرأة عليها أن وقالوا هلا إذا أردت أن تدخلي الربملان فال بد أن تنزعي احلجاب، ممنوع أن تدخلي الربملان باحلجا
 ختلع حجاهبا والرجل عليه أن ينسلخ من دينه واحلزب يغري إَسه، فعقاًل وذهًنا ملاذا ندخل يف هذه القضية.

واآلن نأيت للحكم الشرعي؛ هل جيوز للمسلم أن يتعهد ويوقع ويقسم باهلل العظيم ويقسم بدينه وشرفه ومعتقده على 
 للمصلحة؟  ليت يتصورها أن يفعل هذا إبتغاءً ة املرسلة اإحرتام الكفر؟ هل جتُِيز له املصاحل

ْعُتْم آيَاِت اللَِّه يُْكَفُر هِبَا َوُيْستَـْهزَأُ هِبَا َفاَل تـَْقعُ ﴿اهلل سبحانه وتعاىل يقول  ُدوا َمَعُهْم َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسَِ
يًعا َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِهِ  ، وهذا جيلس 21﴾ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ

ويستهزأ هبا وأنت تقعد معهم، ورب العاملني يشرع لنا اجللد والرجم حًدا للزنا وهم يقولون اليت تزين برضاها وهي بالغة 
إذا أسقط الزوج حقه فلها ، وإذا كانت متزوجة فعليها خيانة زوجية سنتني سجن، و راشدة عزباء فليس عليها شيء

أليس هذا من اإلستهزاء بآيات اهلل؟ اآلن أنت لو قلت إلبنك إذهب واشرتي يل زيت فيأيت لك جببنة، وتقول له براءة، 
ام وهم يأتوا بغريها ويصوتوا عليه اذهب واشرتي يل خبز فيأيت لك ببطيخ، أال تعتربها إهانة؟ فرب العاملني يشرع أحك
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وجيمعوا له الناس، والعلماء ذكروا ومنهم أمحد شاكر أن جمرد إجتماع الناس ليصوتوا هل حيكموا بالشريعة أو ال حيكموا  
 ين أن حيكموا بالشريعة أو ال حيكموا هبا. كفر باهلل ألهنم شعروا أهنم خمريّ 

مل عن الدميوقراطية، ويل أشرطة سجلتها للجزائريني إَسها )صرخة حق وأنا يف كتاب التجربة السورية وضعت حبث كا
أشرطة، ضاعت مين وكنت أنوي أن أفرغها ألن فيها شريط ونصف يف املقدمة عبارة عن  4من اجلهاد يف اجلزائر( من 

له كالم عن ريف( يف فضل العلم الشدراسة يف الدميوقراطية والربملان وحكمه الشرعي، الدكتور فضل يف كتابه )اجلامع 
(، واجلماعات اجلهادية مجيعها هلا كالم يف املسألة، وهناك  يف إعداد العدةالدميوقراطية، ويف كذلك يف كتابه )العمدة 

 كتب ألبو بصري الطرطوسي وهناك كتب كثرية.

نين أنا ال أفيت ولكنها املهم ذهب الناس مذهبني يف الدميوقراطية؛ اآلن أقول لكم إختياري يف املسألة، وال أقول فتواي أل
مسائل حبثناها وسألنا عليها أهل العلم فاستقر فيها لنا رأي، بالنسبة لألخوان املسلمني وفروعها يعين النهضة واإلنقاذ 

أن هذا األمر جائز وأنه ليس يف اإلمكان  نَ ومجاعة أربكان واجلماعة اإلسالمية يف باكستان وكل هذه املدرسة؛ يرو 
 ال يروا بأس يف الدميوقراطية، وهم بني غالة ومعتدلني يف هذه املسألة.أفضل مما كان، و 

بعض الدميوقراطيني اإلسالميني قالوا ال خالف بني الدميوقراطية واإلسالم، ومنهم حسن الرتايب ومنهم الغنوشي ومنهم 
نا ردت إلينا، واألفضل أن النحناح؛ وقالوا كالم يف غاية الضالل، قالوا الدميوقراطية هي الشورى وهي بضاعت حمفوظ

قراطية"، وراشد الغنوشي قال هي -األفضل أن نسميها "الشورو -اجلزائر النحناح منكما قال هذا اخلبيث -نسميها 
  .بضاعنا ردت إلينا وهي أصاًل عملية تقنني للشورى

ر وضالل ولكن حنن يف حالة لوا هي كفو وباقي اإلسالميني مثل األخوان املسلمني يف مصر ويف سوريا والكويت وغريه يق
إستضعاف فاألفضل أن ال خنرج من اللعبة بل جنلس يف الربملان وإن كان حيكم بالكفر طاملا أننا نستطيع أن نساهم 

بأمور قليلة؛ فندعم احلجاب، وندعم املساجد، ونفرج عن بعض السجناء، وخنف على بعض القضايا، إذا صوتوا على 
التطبيع، فرتخصوا بذلك وقالوا حنن ال نسميها عملنا من الدميوقراطية ولكن من الدعوة التطبيع مع إسرائيل نصوت ضد 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وحصلوا على فتوى من الشيخ ابن باز جييز الدخول يف الربملان، وحصلوا على فتوى من إبن 
 عثيمني.
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رض له يف حبث خاص؛ أبسط ما يقال فيهم ومصيبة املصائب أن هؤالء املشائخ بغض النظر عن رأيي فيهم هم وسأتع
أهنم ال يعرفون ما معىن األحزاب، وال ما معىن الدميوقراطية، فيأيت واحد ويصفها له ويقول له هناك موضوع كذا وكذا 

 فيفيت على حسب الوصف.

اليمن، ويوسف  )..( الصحوة اإلسالمية تقوم على اإلخوان، ومشائخ اإلخوان دخلوا يف الربملانات منهم الزنداين من
العظم من األردن، وحامد أبو النصر املرشد العام لإلخوان يف مصر، حىت أّنين مرة أتناقش مع بعض من جييز الربملان 

واملشائخ كل واحد فيهم إما  ةالدعاو إسم من العلماء  611فتحداين وقال يل أنا اآلن أستطيع أن آتيك بقائمة فيها 
  .أفىت بالربملان أو دخله

من  كلالء عام، وإذا سألت عن حكمه يف الشريعة فهي عمل من أعمال الكفر ودين كفري، وأنا ال أٌقول بكفر  فهو ب
َ هَلُُم اهْلَُدى ﴿اهلل سبحانه وتعاىل يقول:  ،مارسه فهذا موضوع آخر ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارِِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

َواللَُّه يـَْعَلُم ْم َوأَْمَلى هَلُْم، َذِلَك بِأَنَـُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اللَُّه َسُنِطيُعُكْم يف بـَْعِض اأْلَْمِر الشَّْيطَاُن َسوََّل هلَُ 
فسمى اهلل طاعتهم يف بعض األمر ردة، فما بالك بطاعتهم يف كل األمر والدخول يف كل الدستور، فهو   22﴾ِإْسرَاَرُهمْ 

يتعارض مع صريح القرآن ويتعارض مع صريح السنة ويتعارض مع صريح املعتقد، وهناك كالم نفيس للشيخ أمحد  كالم
 شاكر يف عمدة التفاسري يقول الشيخ:

"ومن املفهوم البديهي الذي ال حيتاج إىل دليل  أن الذين أمر الرسول عيه الصالة والسالم مبشاورهتم ويأتسي به فيه من 
عده هم الرجال الصاحلون القائمون على حدود اهلل، املتقون هلل، املقيموا الصالة، املؤدوا الزكاة، اجملاهدون يلي األمر من ب

(، ليسوا هم امللحدين، وال احملاربني لدين اهلل، ليلين منكم أولو األحالم والنهىيف سبيل اهلل، الذين قال فيهم رسول اهلل )
والالذين يزعمون أن هلم أن يضعوا شرائع وقوانني ختالف دين اهلل، وهتدم شريعة  وال الفجار الذين ال يتورعون عن منكر،

اإلسالم، هؤالء و أولئك من بني كافر وفاسق  موضعهم الصحيح حتت السيف أو السوط، ال موضع االستشارة 
مْ  اْسَتَجابُوا ِذينَ َوالَّ  ﴿وتبادل اآلراء. واآلية األخرى، آية سورة الشورى كمثل هذه اآلية وضوحا وبيانا صراحة   َوأَقَاُموا لَِرهبِِّ

نَـُهمْ  ُشوَرى َوأَْمرُُهمْ  الصَّاَلةَ  َناُهمْ  َوممَّا بـَيـْ ، مث هي ما كانت خاصة بطرق احلكم وأنظمة الدولة، إمنا هي يف ﴾ يـُْنِفُقونَ  َرَزقـْ
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اصة والعامة، ليكون ديدهنم التعاون خلق املؤمنني الطائعني املتبعني أمر رهبم أن من خلقهم أن يتشاوروا يف شؤوهنم اخل
 23والتساند يف شأهنم كله، وجمال القول ذو سعة، وفيما قلنا عربة وعظة وكفاية، إن شاء اهلل." اهـ.

(، ويف بعض جيمع أهل أشريوا عليه أيها الناسولذلك الرسول عليه الصالة والسالم كان أحيانًا يشاور كل األمة فيقول )
ويف  ،ةرجل، ويف بعض األحيان جيمع العشر  411رجل، ويف بعض األحيان جيمع أهل بدر  بيعة الرضوان وهو ألف

بعض األحيان جيمع األربع، ويف بعض األحيان يستشري أبابكر وعمر، ويف بعض األحيان خيرج على الناس مبا أوحى اهلل 
مني ولذلك قال الشيخ عود على املسليف آية الشورى ت 24 ﴾َوَشاِوْرُهمْ ﴿سبحانه وتعاىل له، فالشاهد يف املوضوع أن 

 هم الصاحلون وليسوا املالحدة.أن الذين أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم مبشاورهتم أمحد شاكر 

حكى كالم يف غاية الضالل والكفر  -نسأل اهلل لنا وله املغفرة واهلداية-وأنا يف جلسة مباشرة مع الشيخ راشد الغنوشي 
نصه، وهذا الكالم ليس بيين وبينه ناقل فأنا ناقشته بنفسي عن الدميوقراطية، قال الرجل يف تلك اجللسة، أنقله لك ب

باحلرف يف جلسة مسجلة يف بيت واحد من قيادات اإلخوان يف مدريد يف إسبانيا، حىت أين طلبت منه الشريط فرفض 
الدميوقراطية يف تونس. قال: "يا أخي  له: حدثين عن التجربة  سأستخدمه ، قلتُ ينوأن هألنه يعرف البالوي واملصائب في

حنن رضينا أن يكون احلكم بيننا وبني خصومنا الكفار الصناديق، فما اختارته الصناديق فنحن رضينا هبا، وحنن نعرض 
خرينا وهو اإلسالم وهم يعرضوا كفرهم وهو فكرهم املنحرف؛ فإذا اختارنا الشعب حكمنا لإلسالم وَسحنا للكفر أن 

زابه وأنديته وصحفه وأن يدعوا لكفره بكامل احلرية، وإذا الشعب إختارهم رضينا حبكم الكفر على أن يكون له  أح
 يسمح لنا الكفر بأن يكون لنا صحفنا ودعوتنا، فاحلكم األول واألخري يف قضية الكفر واإلميان هو الشعب". 

 له: هل تتحمل أن أقول لك رأيي يف كالمك؟  تك اجللسة قلتُ وأنا يف 

 ال: "انا أحتمل الدميوقراطيني الكفرة فكيف ال أحتمل واحد من إخواين! تفضل." فق
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له: "كالمك هذا ليس خطأ وليس ضالل بل كالمك هذا إعتقاده كفر أكرب خمرج من امللة، فاحلكم األول  فقلتُ 
 واألخري يف قضية الكفر واإلميان هو اهلل سبحانه وتعاىل وليس الشعب". 

 .أنا مل أقصد هذا الكالم" فقال: "أعوذ باهلل

 أو أنك حتدثت خطأً فأعد علينا الكالم".  خطأً فقلت له: "حنن سنفرتض أننا فهمنا  

فأعاد نفس الكالم، وبعد ذلك الرجل مل خيفي هذا بل كتب كتاب )احلريات السياسية يف اإلسالم( وهو كتاب من 
 فحة، وهذا الكتاب ملؤه هبذه املعاين. باخلط الناعم جًدا ولو كتب باخلط املقروء ألصبح ألف ص 311

هذا املنهج مث دخلوا الربملانات مث إنتقلوا من الربملان للوزارات مث صار ماجد بن عبد الرمحن خليفة إبن املراقب  فأقّروا
العدل ، وهو لديه دكتوراة يف القانون يف األزهر، أصبح وزير وزير العدل يف األردن العام لإلخوان املسلمني يف األردن

الذي حيكم بالقانون اإلجنليزي، ووزير العدل بكل صراحة يعين وزير احلكم بغري ما أنزل اهلل، فتدرجت األمور هبذه 
  الصورة.

هذه املسألة وهم  حيرِّماآلن حنن يف الصحوة اإلسالمية بني من جييز الربملان ويراه طريق للوصول للدعوة وبني من 
من يدخل الربملان وهم أقلية،  يكّفرمن اجلهادّيني هو أيًضا على مذهبني؛ منهم من  محيرِّ اجلهاديني والسلفيني، ومن 

كل أدلة الفريقني؛ الفريق   ومنهم من يعترب أهنم أوساط آمثني معذورين باجلهل والتأويل، وأنا يف حبث الدميوقراطية أوردتُ 
أيب حممد املقدسي وعبد القادر عبد العزيز صاحب   األول الذي يرى كفر اإلسالميني الداخلني يف الربملان ومنهم الشيخ

جملس للدكتور فضل أتى فيه  كتاب )العمدة يف إعداد العدة( وكتاب )اجلامع يف طلب العلم الشريف(، وأنا شاهدتُ 
 وكفَّرهمبأدلة يف غاية القوة على كفر من دخل الربملان ومارسه مث أسقط احلكم عينيًّا على عدد من األَساء فسماهم 

منهم حامد أبو النصر وعباس مدين والرتايب وعلي بن حاج، وهذا الرجل هو من نوادر اجملتهدين يف هذا العصر ولست 
أنا يف مقام من يرد عليه، أدلته قوية ناصعة وأتى بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء على أن هذا كفر وفيه رضى 

 بالكفر وفيه شرك طاعة.
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دة الصحوة ومنهم ومن رؤوسهم سفر وسلمان الذين أجازوا الدخول يف الربملان، وأنا عندي اآلن نأيت لكثري من قا
شريط لسلمان يثين على جتربة راشد الغنوشي ويدعوا لتأييد أربكان يف تركيا، وعندي كالم للشيخ سفر يرى أن 

مام فريق كبري من الصاحلني والفقهاء الدميوقراطية هي أفضل اخليارات ألهل اليمن وأهنا لصاحل الصحوة. املهم أنه حنن أ
لواحلركيني يرى جواز ذلك، وأنا ال أستطيع أن أقول كلهم  أوردوا أدلة مناطها هم كفرة، فهذا ليس معقول، و   ُضالَّ

على  وَمدارُه ُحجَّةيف حني الفريق األول كالمه  املصلحة والتدرج يف حالة الضعف، كله على إلتماس  وُمعَتَمدها
 النصوص.

أسقطوا من عني اإلعتبار حالة الواقع  احلديَّةإليه أنا شخصًيا أن إخواننا الذي إعتمدوا على احلدود  ي إرحتتُ فالذ
 سقطوا من عني اإلعتبار نصوص صرحية واضحة مثل عني الشمس، فأنا أخذتُ والضعف الشديد، والذي أجازوا أَ 

توبة وعمل من أعمال الكفر ودعوة للكفر مبذهب من يرى أن ذلك من الضالل ودعوة لضالل وعمل جتب منه ال
ولكن يعذر صاحبه أن نعتربه كافر عيًنا على أعذار وضوابط أهل السنة واجلماعة وأمهها التأويل، فهم ليسوا جهلة 

ليكون وزير، وليسوا ممن انتفى  أحد جربباعتبارهم علماء وقادة صحوة إسالمية، وليسوا مكرهني فليس هناك من أُ 
 نكفَّربالتأويل حىت ال نسقط عليه حكم الكفر، وحىت ال  مأن نعذره نلوا عن قصد؛ وبالتايل بقي هلقصدهم ألنه دخ

دليل، وعلى هذا   دليلٌ وا ما ليس وا املصلحة فيما ال مصلحة فيه، وظنّ السبيل وظنّ  فضلُّوا اهلل دين مصلحة أرادوا أناس
ل الشيخ عن هذه القضية فقال" أنا أراهم خمطئني وأراهم ئوأنا أذكر مرة يف جملسه سُ  ؛كان مذهب الشيخ عبد اهلل عزام

كفار؟ هذا  عملهم هم  بمحقى وهذا ليس سبيل إلقامة دين اهلل ودين اهلل ال يقوم إال باجلهاد" فقالوا له يا شيخ هل 
 ". ..فقال: "فالقضية ال تصل هبم للكفر القضية متحك أدلة وقضية إستضعاف

: "هذا عمل من أعمال الكفر مجاعة اإلنقاذ اجلزائرية يف لندن قلتُ  عندما واجهتُ فأنا على هذا املذهب؛ ولذلك 
جبهة اإلنقاذ"، مع  كفَّروجيب أن يتوبوا منه، ودعوة إىل ضاللة وجيب أن يتوبوا منها" فقال بعض الناس: "أبو مصعب  

اضح صريح حيث كان على بن بكل صراحة هؤالء الناس معذورين بالضعف والتأويل بل معذورين بكالم و  أنين قلتُ 
ومجاعته يقولون علًنا: "حنن سندخل اإلنتخابات ألننا نعلم أننا سنفوز وإذا فزنا فأول قرار  -فرّج اهلل عنه –حاج 

علي -هؤالء؟ والرجل  ُنكفِّرة وإلغاء األحزاب العلمانية" فكيف خذه يف احلكومة هو إلغاء الربملان وإلغاء الدميوقراطيّ سنتّ 
 إليها. اب مؤخرًا وأصدر بيان بتوبته من كل ممارساته الدميوقراطية وأنه كان على خطأ وأنه إستجرَّ ت -بن حاج
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دخل بيته فأ ،الباب الذي فتحوههذذا دخل من هم يقولوا لك ليس لدينا سبيل ألننصر على العلمانيني إال أن نف
 باهلدف، تعبََّدنا -كما قال سيد قطب رمحه اهلل-ألن اهلل سبحانه وتعاىل  ؛ه هذا خطأ شرعيظنّ وأقضي عليه يف بيته، ف

بالوسيلة، فنحن عندنا الغاية ال تربر الوسيلة، واهلدف الشرعي جيب أن تكون الوسيلة إليه شرعية، مث من  أيًضا وتعبََّدنا
، ومن حيث الواقع فالواقع يؤيد احلكم الشرعي فال ميكن أن نصل للحكم بالدميوقراطية ألهنم صّمموها لكي ننهزم

الناحية األخرى ال ندخلها إال وقد إنسلخنا من أساسّيات الدين وتعهدنا وأقسمنا باهلل العظيم على إحرتامها، فأنا ال 
 أرى أن هذا فيه براءة هلم اللهم إال ما رأو فيه من حالة اإلستضعاف الشديدة.

ء الربملان املصري، وهو شيخ عامل رمحة اهلل عليه؛ من أعضا 25 وأضرب لك مثال آخر بالشيخ صالح أبو إَساعيل
 أَنـَْزلَ  مبَا حَيُْكمْ  ملَْ  َوَمنْ ﴿وجماهد، ودعي شاهد يف قضية اجلهاد يف احملكمة املصرية فسأله حمامي الدفاع: "هؤالء يقولون 

م هذه ليست فأنت ما رأيك يف حكم مصر ويف حكم هذه احملكمة؟" فقال: "األحكا 26﴾اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأولََِٰئكَ  اللَّهُ 
 هذا بل َكَفرة  وهؤالء ﴾اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأولََِٰئكَ  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  مبَا حَيُْكمْ  ملَْ  َوَمنْ ﴿حكم مبا أنزل اهلل وينطبق عليها قوله تعاىل 

ا بغري ما أنزل اهلل" واعتمد على حصانته الربملانية، فهذ حاكمٌ  كافرٌ   كالمي  ويسمع اآلن أمامي جيلس الذي القاضي
األمر من النوازل الصعبة فهو قال كل احلق، ومع ذلك أقول: إستفاد الكفار من صالح أبو إَساعيل مئات أضعاف ما 

 استفدنا حنن منه.

وحقيقة ال يقول بكفر الدميوقراطية إاّل الذي يفهم الشريعة ويفهم الفقه الدستوري، وأغلب علماؤنا يفهموا الشريعة 
ري، اآلن عندي يف املكتبة )املوسوعة الدستورية( فيها دساتري العامل العريب كله، وعندي  ولكن ال يفهموا الفقه الدستو 

كتاب مرتجم إَسه )الفقه الدستوري( فيه تفصيل ماذا يعين برملان وماذا يعين نظام علماين، وعندما تفهم هذا الكالم 
، يف حني جتد من يقول لك: ماذا يف ةصري إلرساء الكفر، فتستطيع تصدر حكم عليه على ب ُمصمَّمتيقن متاًما أننا 

وهم عندهم يف الفقه الدستوري أن القانون الذي خيرج من الربملان ال يعترب شرعي  ،الربملان وأقول احلق" أَدُخلاألمر؟ 
إال بوجود املعارضة، فأنت بوجودك وبقولك "ال" تضفي الشرعية على قرار من قال "نعم"، ألهنا لو كانت ديكتاتورية  

                                                           
 هو والد حازم صالح أبو إسماعيل؛ الذي رشح نفسه لرئاسة مصر. 25
 (.44المائدة: ) 26
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كم كم حبُ حُ ناس قالت "نعم" وناس قالت "ال" ف م يقول نعم ملا قام دستور، ولكن فضلك على الدستور أنكله
 األكثرية بـ "نعم"، فأنت مشارك يف الكفر بقولك "ال" كما شارك صاحب "نعم". 

لكم مثال  هلم يف شريط "الدميوقراطية" سأضرب ، حىت أين قلتُ بالتصويت على الكفر ارتضيتَ  واألمر األفجع أنك
لو إجتمع جمموعة من املتزوجني وقالوا سنصوت فيما بيننا أنه كل واحد يعطي  هلم: حبيث تفهموا املسألة؛ قلتُ  مقزز

   أنا ال أقبل".قال: "أعوذ باهللو  واحد مسلم ملتزم صاحب خنوةقام زوجته لآلخر الليلة ف

  قالوا له: نصوت على املسألة.

 فقال هلم: سأقول ال.

 . يد ولكن إذا األغلبية صوتت وقالت نعم تقبل حكمهاله: قل ال كما تر فقالوا  

 قالت نعم أقبل وأسلمكم زوجيت.حسًنا إذا األغلبية فقال هلم: 

، متسُّهمأن وا أن املسألة ميكن هل هو ديوث أو شريف؟ وأنا ضربت هذه املثال املقزز حىت حيسّ  ذا الرجله ما حكمف
قضايا األعراض، فإذا قال هذا الرجل أقبل ولكن أقول "ال" وأحاول أن ال يصدر هذا  وقضايا الكفر واإلميان أهم من
 "ال"تفضلي معهم هذا هو القانون وأنا قلت  :مث إذا صدر القانون سيقول لزوجته ،القانون فهو مساهم يف املسألة

 يًنا وال عقاًل.، فهذا الكالم ال يصلح ال دأبرأ ذميت أمام اهلل وأمام الناسحىت بيانات  وأصدرتُ 

مصداقية إلجراءات الدولة، ويف أحسن  وأَعَطواشرعّية للربملان  وأَعَطوافاحلقيقة الدميوقراطيني اإلسالميني رسخوا الكفر 
قبل أن تكون حرام، وأنا  َمْسَخرةاحلاالت عندما إقرتبوا من النجاح عصفوا هبم وقتلوهم ورموهم يف السجن، فالقضية 

 ألن هذه أحد أهم الركائز يف الفكر اجلهادي. يف هذه النقطة أطلتُ 

: ذكرتم أن ساحة المعركة بيننا وبين النظام الدولي الجديد اليوم في أفغانستان فهل هذا يعني أن الثاني السؤال
 التغيير يبدأ من هنا ومن هنا فقط أم أنه يمكن التغيير داخل األقطار اإلسالمية كاًل بحسبه؟

 وجدت أننا قفزنا على سؤال عن أفغانستان فيمكن أن نبدأ به إن شاء اهلل تعاىل. من خالل مراجعة األوراق
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هذا السؤال مبين لسماع األخوة آلخر األشرطة اليت سجلتها وكان بعنوان )الصراع بني النظام العاملي اجلديد واملسلمني 
يري يبدأ من هنا ولكن الصراع بني فأنا أرى أن التغ ؛نصف السؤال صحيح :حىت ال حيصل لبس أقولو  يف أفغانستان(،

ني الشريط بذكر نقاط التماس بني املسلم بدأتُ  أنا َتْذكروا، وإذا فقطاملسلمني والنظام الدويل اجلديد ليس يف أفغانستان 
مل يسمعوا الشريط بسماعه ألنه يتعلق بآخر وأهم وأسخن القضايا  نأنصح األخوة الذيوالنظام الدويل. وعلى كل حال 

 القضية اليت ستنطلق منها املواجهة الشاملة العاملية بيننا وبني النظام الدويل اجلديد. ورمبا

اس يف اس بني النظام العاملي اجلديد واملسلمني يف اجلزيرة حول احلرمني وحول مناطق النفط، وهناك متَ اآلن هناك متَ  
 َخَلفوابيننا وبينهم يف وسط آسيا؛ فهم   الشرق األوسط حول القدس وإسرائيل وما جاورها من الشام، وهناك صراع

القواعد الروسية يف أوزبكستان، والشركات األمريكية  َخَلفتاإلحتاد السوفييت يف وسط آسيا، واآلن القواعد األمريكية 
 اليت يسموها وسط آسيا، وهناك متاس بيننا وبينهم رغيزستان وأذربيجان وهذه املناطقأخذت البرتول يف تركمانستان وق

بني املسلمني  التَّماس فبـَُؤرأيًضا يف إندونيسيا بني املسلمني والصليبيني هناك، ويف نيجرييا ويف مشال إفريقيا ويف اجلزائر، 
الصراع بيننا وبني النظام "، فبالتايل أريد تغيري السؤال إىل أن كرب أو صغر  ِقْطرتكاد تكون يف كل  والنظام العاملي اجلديد

 .اآلن املواجهة ألسباب سأذكرها بـَُؤر. أفغانستان هي أهم "أفغانستان ويف غري أفغانستانالعاملي اجلديد يف 

؟" أقول: هذا إحتمال، وحنن عندما نتكلم عن "فهل هذا يعني أن التغيير يجب أن يبدأ من هنا ومن هنا فقطقولك 
ولكن على سبيل التحليل  -حانه وتعاىلالذي ال يعرفه إال اهلل سب-املستقبل فهذا ليس من باب النبوءة ومعرفة الغيب 

السياسية إستقراء األحداث وفهم ما جيري وربط املقدمات بالنتائج، فأنا أقول: نعم، أنا أرى أن التغيري يبدأ من هنا واهلل 
 أعلم.

اجلهادي أحد املشاكل اليت يواجهها التيار ؛ بحسبه؟" كاًل "أم هل يمكن أن يكون التغيير يبدأ من األقطار اإلسالمية  
يفكر يف  كلٌ أنه ال يزال يسيطر عليه التصور القطري، ال يزال التونسي واملصري واجلزائري واملغريب واللييب والسوري  

آالف ذف هبا النظام العاملي اجلديد إىل أفغانستان، ورغم أن املسافة بينهم وبني بالدهم معظم قياداهتم قَ مع أن ، قطره
سنة، واآلن قل  41آالف كيلومرت، واملسافة يف الزمن  1سافة بيين وبني بلدي سوريا أكثر وأنا شخصًيا امل، تالكيلومرتا

ميت بعيًدا، ومع ذلك ومع وجود ثت من مزرعتها األصلية ورُ مثل ذلك يف قادة اجلهاد املصري، فعملًيا حنن نباتات إجتُ 
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ربت فيها احلركة مثل بعض الدول اليت ضُ النظام الدويل الذي جعل من املستحيل على أهل أقاليم حمددة مثل تونس و 
وهذا شيء طيب، فاألقربون أوىل باملعروف، ودفع الصائل  !تفكريهم قطريال يزال  -ورذور اجلذاإلسالمية يف ج

يتوجب على أهل اإلقليم مث من جاورهم وجاوره، فهذا الكالم له أساس من الناحية الشرعّية ولكن من الناحية الواقعية 
اخليال، ويف بعض األحيان صعب، ويف بعض األحيان مستحيل، ويف بعض األحيان فيه شيء من أصبح ضرب من 

 اإلمكانية ولكن ليس على وجه السرعة، يف حني أن صراعنا يف أفغانستان أصبح أمر واقع.

مي من أنت لو تأّملت خريطة العامل اإلساللماذا أصبحت ساحة الصراع بيننا وبين النظام العالمي في أفغانستان؟ 
إىل األناضول والعامل العريب ستعرف اسباب تركيز النظام العاملي القفقاس إىل وسط آسيا إىل اهلند إىل أواسط أفريقيا 

 على أفغانستان، وهذه األسباب هي:

أن أفغانستان هي أول دار إسالم تطبِّق الشريعة منذ سقوط اخلالفة، وبسبب هذه القضية حصل  السبب األول
 خرين.السببني اآل

مجع وإستقطاب يف حني أن املسلمني يف كل البقع  بـُْؤرةالنظام الدويل على إزالتها ألهنا ستصبح لرتتكيز  :السبب الثاني
 بـُْؤرةاليت أمامك يف اخلريطة إّما ليس هلم شوكة أو ليس هلو وجود، فالنظام العاملي يستهدف أفغانستان حىت ال تكون 

 إستقطاب.

قامت فيها إمارة إسالمية وبويع فيها ألمري مؤمنني تتوسط جمموعة من دول شرق العامل اإلسالمي أفغانستان هذه اليت ف 
مليون مسلم  11مليون مسلم واهلند فيها  631من دول وسط آسيا فيها أعداد ضخمة من املسلمني؛ فباكستان فيها 

إيران حوايل  وُسنَّةمليون،  43ان مليون، واألفغ 641مليون مسلم ، وسط آسيا ومسلمي روسيا  11وبنجالديش يف 
واملشكلة  .مليون مسلم 111-111ومن حوهلم، فهذه املنطقة فيها تقريًبا  القوقازمليون، باإلضافة ملسلمي  644

الكربى عند العدو واليت هي لصاحلنا أن هؤالء كلهم يرجعون ملذهب واحد هو املذهب احلنفي، بينهم عقيدة واحدة، 
 واحدة.وعندهم مراجع دينية 
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يف شريط )الدعوة اإلسالمية العاملية؛ الدعوة، الطريقة، املنهج(؛ على مدى التاريخ حنن صددنا احلمالت  وكما شرحتُ 
تتمثل يف وجود قبائل  ؛وعلى مرجعية إجتماعية ،تتمثل يف علماء يقودوا الناس ؛مرجعية دينية :الصليبية باإلعتماد على

تتمثل بوجود سلطان مسلم، وأننا عندما هزمناهم يف احلمالت األوىل  ؛اسيةوعلى مرجعية سي ،تلتف حول زعاماهتا
القبائل باملدن الكبرية  فُفتَِّتتْ والثانية، فنتيجة دراستهم أصبحوا يدمروا املرجعيات، ففي بالدنا دمروا املرجعية اإلجتماعية 

ذاهب ودحض الطرق بصرف النظر عن اخللل مرت املراجع الدينية بدحض املوالنظام الصناعي اإلجتماعي املدين، مث دُ 
مرت املرجية السياسية بإسقاط الذي فيها ولكن تفكيكها ككتلة متماسكة عندها رأس يأمر فيتحرك مجوع الناس، ودُ 

ة ة يف العامل العريب غرب بالد املسلمني ليس لديها مرجعية سياسية وليس لديها مرجعيّ اخلالفة، فأصبح األمة خاصّ 
وليس هناك مرجعية دينية مثل إمام املذهب، كان قدميًا  ،طت القبائل كما هو احلال يف سوريا ومصرفسق ،إجتماعية

يقال إمام املذهب املالكي أفىت بكذا أو أفىت بقتال الفرنسيني فتجد كل املالكية وكل تالميذه وتالميذ تالميذه واهليكل 
وهم كانوا سنة مع  641بندينة قاوموا اإلجنليز وأخرجوهم يقاوم اإلحتالل، وحصل هذا يف اهلند أن الديو  كل  الديين  
 . مرجعية دينية من األحناف واملتصوفة يتبعون

بالنسبة للهند ووسط أسيا فاملرجية الدينية ما تزال قائمة، مثل املدرسة الديوبندية واألحناف األشاعرة والطرقية املوجودة 
يَّ ترجع كلها للمرجعية دينية، وهؤالء الناس  جتاه املستعمر األجنيب ما تزال قائمة، املرجعية القبلية ما تزال قائمة،  تهممحَِ

وكان املستعمر يعمل على تفكيك هذه املرجعيات يف املنطقة كما فعل يف بالدنا فيسر اهلل هلم إقامة املرجعية الثالثة اليت 
 !لسكانية هي وحدة مرعبة نصف مليارهي إقامة اإلمام املسلم الذي ميكن أن يدعوا الناس للجهاد، هذه الوحدة ا

عندهم ثالث مرجعيات كاملة، ميسكوا إحدى أهم مناطق إنتاج النفط اإلسرتاتيجية اليت هي منطقة وسط آسيا، ويقفوا 
 إيران. ُسنَّةجبوار منطقة املنطقة األخرى اليت بينهم وبينها فقط 

ك حنونا وهناك قوات ر حملسعود قادمة تتقوات  َوجدتَ ذا فالبنسبة للعدو جيب أن يزيلها، حنن عندما نكون يف اجلبهة إ
ارتكزت وحفرت خنادق وعملت بوسطة فبمن ستشتغل؟ ستشتغل بالبسطة اليت ركزت دفاعاهتا حىت ال جيعلها رأس 
جسر ويبين عليها دفاعات أخرى، فاآلن أصبحت أفغانستان هي البوسطة األوىل اليت إستكمل فيها املسلمون بناء 

 دفاعات.
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أفغان البالد العربية؛ من بن الدن إىل  27م *، األفغان العرب هواألفغان العجم هو وجود األفغان العرب لسبب الثالثا
املصريني إىل الفلسطينيني إىل اجلزائريني، فكل هؤالء موجودين بأفغانستان وهذا ليس سر أكشفه للعدو، فكل وزراء 

باكستان وحياولوا أن يضغطوا على أفغانستان من أجل تسليم من فر من األمن والداخلية للدول العرب جييؤوا ويذهبوا ل
ة من القيادات اجلهادية اليت تريد أن تشكل نفسها، أما األفغان العجم فنقصد هبم مسلمي تركستان الشرقية احملتلّ 

 دها.الصني، ومسلمي أوزبكستان ومسلمي طاجيكستان، واحلركات اجلهادية اليت تعد هنا لإلغارة على بال

؛ يركز على أفغانستانفوجود هؤالء األفغان العرب والعجم من املسلمني اجملاهدين واحلركات اجلهادية جعل النظام الدويل 
إذا أراد النظام الدويل أن حيارب املسلمني يف أي مكان فيحتاج أن يبدأ من هنا، فإذا أراد النظام الدويل أن حيارب 

أن يضرب هؤالء البضعة سوريني املوجودين يف أفغانستان الذي حياولوا أن يبنوا  املسلمني يف سوريا فأبسط شيء عليه
نقطة جتميع وإعادة بناء، وكذلك إذا أراد النظام الدويل أن حياربنا يف مصر فلم يبقى جماهدين يف مصر إما يف السجن 

ن بقي منهم ألفغانستان، فحىت تتابع وا إىل أوربا فحاربوهم بالقانون الدويل واعتقلوا بعضهم، ففّر موإما قتلى، فرّ 
احلكومة املصرية عملية حتطيم البنية التحتية للجهاد يف مصر فيجب عليه أن حتاربنا يف أفغانستان، وقل مثل ذلك عن 
اجلزائر واملغرب وتركستان وأوزبكستان، وقبل فرتة جاء وزير أوزبكستان لقندهار ليحاول أن يتفاوض مع أمري املؤمنني 

 دم ترك املعارضة اإلسالمّية اجلهادية تتحرك يف أفغانستان. ويطلب ع

فبسبب وجود هذه احلركات اجلهادية اليت أرقت العامل يف أفغانستان إنتقلت املعركة إىل ساحة أفغانستان، فهناك سبب 
علق مبكافحة أفغاين أن هؤالء الطالبان أقاموا إمارة فيجب على الصليبيني أن يزيلوا هذه القاعدة، وهناك سبب مت

 اإلرهاب؛ أن هؤالء الناس جاؤوا إىل هنا.

، هناك اآلن بؤرتان يتحرك يف اجملاهدين بؤرة هي البؤرة الوحيدة للجهادينيوهلذه األسباب أصبحت عملًيا أفغانستان 
 ، والشيشان كادت أن تكون أفغانستان ولكن حظها من املعطيات اإلسرتاتيجية ضئيل؛ مساحةوالقوقازأفغانستان 
ألف كلم مربع فهي بالنسبة ألفغانستان عبارة عن والية صغرية، وكذلك هي دولة مغلقة؛ ففي حني أن  31الشيشان 

أفغانستان منفتحة على أربع دول يف الشمال وعلى الصني اليت هي خارجة عن النفوذ األمريكي باإلضافة لباكستان 

                                                           
 هنا نهاية الوجه األول من الشريط الثاني وبداية الوجه الثاني )الملف الخامس(. 27
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وحماطة جبهاهتا األربعة باجلمهوريات السوفييتية. وعدد سكان حمصور ن اخلليج العريب؛ بينما الشيشان وإيران وقريبة م
يف  ،ة الدينيةاملرجعيّ و مليون من املسلمني من حوهلم الذي هلم نفس املذهب  111مليون مرتبطني ب  43أفغانستان 

ألف، فصمود إخواننا يف الشيشان إىل اآلن هو معجزة على مستوى التاريخ؛  611حني عدد سكان الشيشان 
 فاضة هلا مثل هذه املعطيات من املفروض أن تسحق واستمرارها إىل اآلن شيء عجيب جدًّا.فإنت

فالشاهد يف املوضوع أهنم قاموا بإزالة هذه البؤرة، وقامت قبلها بؤرة يف البلقان يف البوسنة، عندما توازن املسلمون يف 
ون أوقفت العمل العسكري وأخرجت الكتيبة العربية البوسنة وملكوا زمام املبادرة؛ دخلت عليهم أمريكان بإتفاقية دايت

شخص متزوجني من البوسنة والنظام الدويل اآلن مركز على إخراجهم، 611املوجودة هناك، )..(، اآلن بقي يف البوسنة 
يجة رجوا وأن بعضهم يفكر يف اخلروج قبل أن حتصل هلم جمزرة ثأر من قبل الصرب والكروات نتواألخبار تأيت أهنم قد خيُ 

 ضعف املسلمني، واآلن الشيشان تذهب لنفس النتيجة أيًضا إال أن يلطف اهلل سبحانه وتعاىل.

فالنظام العاملي مل يبقى له إال أفغانستان، والذي أّخر معركتنا يف أفغانستان معهم هي قضّية الشيشان، فكانوا يريدوا أن 
ف املاضي أن يتم فتح املعركة بيننا وبني النظام الدويل يف يصفوا الشيشان قبل أن يبدأوا، وكان املقرر مع بداية الصي

 أفغانستان فأخرهتا اإلنتفاضة يف فلسطني.

فاآلن الحظ عندنا خراسان اليت هي أفغانستان، وبيت املقدس منتفض، واليمن بدأ فيها بوادر اإلنتفاضة العملية وما 
 -اليمن-ي يف اليمن، وهذا املثلث )أفغانستانجندي أمريك 4111جرى من دخول القوات األمريكية واآلن هناك 

الشام( كما َسيته يف احلاضرة هو مثلث البشائر؛ ألن اإلستقراء السياسي ألحداث املسلمني يدّلك على أن هذا املثلث 
 مهفيه كل قضايا املسلمني؛ فيه فلسطني احملتلة من اليهود والقدس، وفيه مكة واملدينة واملقدسات املسلمني اليت تربط

حًيا، وفيه برتول اخلليج، وفيه ثالث مضائق من أهم أربعة مضائق يف العامل اليت هي مضيق هرمز الذي مير به نصف و ر 
 البرتول يف العامل ومضيق باب املندب يف اليمن ومضيق قناة السويس، هذا من الناحية السياسية والعسكرية. )...(.

قراء الشرعي وأحاديث الرسول عليه الصالة والسالم يف الفنت واملالحم وإذا إنتقلنا من اإلستقراء السياسي إىل اإلست
املواقع اليت سيكون فيها املالحم والفنت هي أماكن موجودة يف هذا املثلث؛ من  %99وآخر الزمان؛ ستجد حوايل 

وراء النهر، يأوي  خيرج الدجال يف حّلة بني الشام والعراق، خترج الرايات السود من خراسان، خترج الرايات السود من
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ألف من أبني يف اليمن، تنزل الروم يف األعماق أو يف دابغ يف مشال الشام، الظاهرين على  64اإلميان إىل املدينة، خيرج 
احلق يف بيت املقدس ويف أكناف بيت املقدس، ال تزال طائفة من أّميت ظاهرين على احلق يقاتلون على أبوب دمشق  

بيت املقدس، ويف احلديث تطارد اليهود فلول املسلمني من بالد الشام إىل مشارف املدينة كما يف احلديث على أبواب 
وهذه أحد املالحم اليت ينتصر فيها اليهود قبل إنتصارهم اآلخري، ويف احلديث تقاتلون اليهود وأنتم شرقي النهر وهم 

 يف هذا املثلث. اآلثار النبويةفالحظ أن كل ألف من يهود أصفهان،  11غريب النهر، خيرج الدجال فيتبعه 

فاإلسقراء السياسي واآلثار النبوية تدل على أن صراعات آخر الزمان وهنايتها تكون يف هذا املثلث، حىت أن آخر 
املالحم عندما ينزل عيسى عليه السالم ستكون يف هذا الثلث مث خيرج يأجوج ومأجوج فيلجأ الناس إىل هنا مث تقوم 

 إىل الشام، فآخر الفنت إىل يوم القيامة ستكون يف هذه املنطقة.الساعة فيحشر الناس 

ينزل بأميت يف آخر الزمان ) ولو تأيت اآلن إىل هذا املثلث وتبحث عن بدايات التجميع فيها؛ كما جاء يف احليث النبوي
رض قسطا فيمأل األ ،فيبعث اهلل عز وجل رجال من عرتيت ،حىت تضيق عنهم األرض   ،بالء شديد من سلطاهنم

الظلم حىت ال جيد املؤمن مكان يأوي إليه سيكون  ، فالشاهد أنه عندما يفشوا28...(كما ملئت ظلما وجورا  ،وعدال
ؤمن ال جيد مأوى الناس وقوهتم ومكان نصرهتم من خراسان، واآلن نصف احلديث حتقق، أنه فشى الظلم وأصبح امل

مكان يأوي إليه إال يف خراسان، وكذلك اجلماعات املصرية نفس  بن الدن األرض ومل جيدأسامة ملجأ يأوي إليه، دار 
الشيء، واجلماعة املقاتلة نفس الشيء، واجملاهدين من الشام نفس الشيء، واجلماعات اإلسالمية نفس الشيء، فكل 

 هؤالء اآلن يلجأوا إىل خراسان.

ؤوس التيار اجلهادي ألفانستان، يعين اآلن أكرب فقيام أول أمري للمؤمنني بعد آخر خليفة يف أفغانستان، مث جميء كل الر 
 قوة عسكرية موجودة للمسلمني من األفغان العرب والعجم يف أفغانستان.

خراسان( هو -اليمن-فلظروف أفغانستان اليت شرحتها يف الشريط وال أريد إعادهتا اآلن ستجد أن هذا املثلث )الشام
ستان؛ ألن أوراقنا يف خراسان أقوى من أوراق العدو كما شرحت يف مكان املالحم ولكن نقطة البداية هي من أفغان

الشريط؛ طبيعة احلدود اليت جتعلها غري قابلة للحصار، وأنتم موجودين يف أفغانستان وعايشتم هذا، وأنا عشت جزء من 
                                                           

 (.2425برقم: ) ضعفه األلباني في المشكاة 28
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جاء يف احلديث النبوي عن فرتة احلرب العراقية اإليرانية يف بغداد فقبل أن تبدأ احلرب جيًدا نقصت املواد الغذائية كما 
 29 (.ذاك مينعون. العَجمِ  ِقَبلِ  من: قال؟ ذاك أين من: قلنا ،درهم وال قفيز اليهم جيىب ال ان العراق اهل يوشكالعراق )

فاآلن بسبب احلصار على العراق ليس هناك اآلن طعام مع أن العراق يف دجلة والفرات فهو من أغىن أراضي الدنيا، أما 
نوع من  41نستان فانزل للسوق وانظر للوضع رغم حصار الدويل وحصار األمم املتحدة؛ جتد أكثر من اآلن يف أفغا

دورة مل أرى مكان اللحم فيه أرخص من أفغانستان، وأفغانستان تنتج قمح  31الفاكهة، واللحوم متوفرة وأنا زرت 
أفغانستان جيىب إليه مثرات كل شيء من إستهالك السوق وما حوهلا يكمل الباقي، ففعاًل أصبحت  %91أكثر من 

 بفضل خطوط التهريب.

مليون   41فأفغانستان بالد غري قابلة للحصار، باإلضافة إىل أن اإلحتاد السوفيييت ترك كميات هائلة من السالح أقلها 
صاروخ سكود  661ألف آلية عسكرية سليمة، والطالبان يف آخر غزوة على مزار شريف غنموا  11كالشنكوف و

 .الطالبان منها اآلن خمزون كبري يد املدى. فصواريخ سكود اليت أهنت احلرب العراقي اإليرانية أصبح عندبع

والبحر الذي ميوج من  ،وعدم إمكانية احلصار ،فالشاهد كما ذكرت يف الشريط أن إمكانيات املسلمني يف أفغانستان
جيعل أوراق املقاومة اإلسالمية يف أفغانستان أقوى من حولنا من املؤيدين املسلمني يف وسط آسيا واهلند وباكستان؛ 

 أوراق النظام العاملي اجلديد، وال ميكن أن جتد هذه العادلة لصاحلنا يف أي مكان آخر يف الكرة األرضية. 

يف كل الكرة األرضية املسلمني مستضعفني؛ اآلن الشيخني سفر وسلمان وأنصارهم مستضعفني حلد السحق، فخرجوا 
ن وال يستطيع أحدهم أن يتكلم بكلمة لو أراد، وهم أفضل من غريهم فهم موجودين يف البلد أهل الشام من السج

أخرجوا من بالدهم أصاًل، يف تونس بعد أن قتل األمن التونسي مشائخ اجلهاد وأخرجهم من البلد؛ اآلن إذا تشعل 
لفجر يدامهوا البيت، وإذا إمرأة صالة امن يستيقظ ل فيه النور الساعة الرابعة فجرًا وتشعر املخابرات أن يف هذا البيت

د مالبس أو أحذية جديدة؛ تدامههم املخابرات وتقول هلم من أين يزوجها معتقل أو شهيد وظهر على أبنائها يف الع
ئر جاءتكم األموال وتعذب األم حىت يعرفوا خطوط هذه الشبكة لكفالة األيتام واالرامل، وكذلك ووضعنا يف مصر واجلزا

 وإىل آخره.
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فقارن هذا الوضع من مصر لتونس للجزائر بوضع املسلمني يف أفغانستان؛ فستعلم أهنا املنطقة الوحيدة يف العامل اليت 
املعادلة فيها لصاحلنا، ولألسف العدو أدرك هذا األمر فرييد أن يقضي علينا هنا، يف حني أن املسلمني إىل اآلن مل 

أننا موجودين بني قبورّيني ومشركني وأضرحة، ويريد  انّ قول عنيو أن بعضهم ما زال يتحدث يدركوا هذه القضية، بل رمبا 
 أن يقضي على رأس اجلسر الذي استطاع املسلمني أن يضعوا هلم فيه موطن قدم.

عامل فلهذا السبب أقول نعم ساحة املعركة األساسية بيننا وبني النظام العاملي اجلديد هي يف أفغانستان، هي يف كل ال
ولكن أمهها يف أفغانستان، ونعم أنا أعتقد أن التغيري يبدأ من هنا وأن املؤشرات السياسية والعسكرية والنبوءات النبوية 

 يف أحداث آخر الزمن كلها تشري إىل أن التغيري يبدأ من هنا، وميكن أن يبدأ من هنا بأحد صورتني:

لمني يف أفغانستان يقيموا إمارة فيفيء إليها املسلمني فتصبح قوة وهي اخليار الغالب والراجح أن املس الصورة األوىل
وسط أسيا ستتوسع األراضي اليت  لقوا إىل فتح وسط آسيا، وبفتحعسكرية، فبعد أن يقضوا على املخالفني داخلًيا ينط

مليون كلم  1إىل   -هي مساحة أفغانستان واليت تعادل نصف مساحة السعودية-ألف كلم مربع  111بني أيدينا من 
مليون كلم مربع، وإذا توسعنا مبنطقة أهل السنة يف إيران اليت  9مربع ، وإذا نزلنا لباكستان وهذه املناطق تصبح املساحة 

مليون من السلمني السنة، وبعد خراسان  4ألف هبا حوايل  911هي منطقة خراسان اإليرانية يف مشال شرق إيران فهي 
مع خراسان األفغانية تأيت كردستان اإليرانية، وبعد كردستان اإليرانية يأيت العراق وبعد العراق اإليرانية اليت هي على متاس 

 الشام.

ومن فضل اهلل تعاىل علينا أن إيران دولة الشيعة ودولة الدجال املقبل قلبها فقط شيعي وأطرافها مناطق ألهل السنة، 
، وهي والقوقازنطقة كردستان اليت متتد إىل العراق وتركيا مليون مسلم سين وبعدها م 4فمنطقة خراسان إيران فيها 
مليون، وجنوب إيران يف احلدود مع أفغانستان وباكستان هو بلوشستان وفيها حوايل  1منطقة األكراد السنة وهم 

فتالحظ أن شيعة إيران هي يف ألف سين، ويف اجلنوب عربستان الذين نصفهم من السنة ونصفهم من الشيعة،  911
 البالد فقط، ولذلك أحد نقاط ضعف إيران أن حدودها مجيًعا بأيدي السنة. فتصمن

من فلو قامت هذه الدولة وامتدت مشااًل وامتّدت جنوبًا وأصبحت مساحتها مباليني الكيلومرتات املربعة يعين أكثر 
عضهم، وإذا كان اإلحتاد ، يعين أكثر من مساحة اجلزيرة والسودان وليبيا واجلزائر مع بنصف مساحة الوطن العريب
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مليون قطعة كالشنكوف فكم ترك يف دول وسط آسيا، وكم ستصبح ترسانتنا لو دخلت  41السوفيييت ترك بأفغانستان 
باكستان هلذه املنظومة وسيطر عليها املسلمني، وهي دولة نووية وليست دولة عادية، فغالب الظن بامليزان العسكري 

 اإلسرتاتيجي جتد قوة املسلمني إذا قامت ستكون هنا. وبامليزان السياسية وبامليزان

اليمن(؛ املسافة من مشال الشام لليمن حوايل ألفني كيلومرت واملسافة من اليمن -الشام-وانظر للمثلث )أفغانستان 
 4ة ألفغانستان ألفني كيلومرت واملسافة من قندهار للشام حوايل ألفني كيلومرت؛ فهو مثلث متساوي األضالع، ومساف

 ساعة.  43ألف كيلومرت بالنسبة لتقدم السيارات املركبات العسكري هي 

فنحن نتوقع أنه أحد أهم هذه اإلحتماالت واهلل أعلم أن تقوى هذه الدولة فتحصل مالحم وفنت وحماولة تصفية من 
ايز األفغان العرب والعجم قبل النظام الدويل يؤدي إىل متايز األفغان املوجودين فيها بإخراج خريهم ونفث خبثهم، ويتم

املوجودين فيها، مث ال يبقى إال أن يتحركوا وهذا هو الذي أعتقده أنه سيكون خروج الرايات السود املذكورة يف احلديث، 
الشام، وهنا مسار آخر وارد من أفغانستان مباشرة للجزيرة،  -العراق -إيران –ألن مسار هذه الرايات هي خرسان 

 كيلو فقط.  311أفغانستان وديب حيث أن السافة بني 

فائتوها ولو  ،إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسانا قال الرسول عليه الصالة والسالم يف احلديث احلسن: )موك
، وذكر إبن كثر خالف العلماء يف تفسري احلديث هل "فيها" أي فيها 30(فإن فيها خليفة اهلل املهدي ،حبوا على الثلج
هو يتحرك معها من هنا، أو فيها يعين سلطته وقوته فيها عندما ينزلوا فيبايعوه بني الركن واملقام ويكون بشخصه يعين 
شخص، فتأتيه القوة األساسية من خراسان، فإّما هو فيها وإما قوته فيها، ونفس الشيخ عندما  411عدد من معه 

 ها.يتحرك اإلمام املهدي إىل الشام تكون قوة أصحابه من خراسان في

فالشاهد يف املوضع أن هذا هو اإلحتمال األرجح واإلحتمال اآلخر الذي تسعى له كل اجلماعات اجلهادية أن يتمركزوا 
يف افغانستان ويتقووا مث ينطلق كل منهم ملشاريعه؛ فمن أفغانستان ينفذ إبن الدن مشاريعه، ومن أفغانستان ينطلق أهل 
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ها ولذلك جعل النظام الدويل اآلن مهه ألن العدو يعرفها ويعي ؛ية ننشرهاالشام ملشاريعهم، وهذه ليست أسرار عسكر 
 األساسي تصفيتنا يف أفغانستان.

وألننا حنن أقوياء يف أفغانستان والنظام الدويل سيصب علينا قوة كبرية؛ أقول لكم أن ما سيجري يف أفغانستان سيكون 
دولة منهارة تقاتل كتلة صغري من املسلمني فيه معركة   أضعاف أضعاف ما جرى يف الشيشان؛ ألن يف الشيشان قوات

كال طرفيها ضعيف، وهنا ستكون معركة كال طرفيها قوي؛ بالنسبة لنا بالعدد والعدة واملدد واجلريان والرقعة الشاسعة، 
ل اآلن أن وبالنسبة للعدو أيًضا فهو حميط بنا من باكستان ومن  البحرية األمريكية يف اخلليج ومن وسط آسيا وحياو 

كانت فوق  ية فوق جالل آباد، وقبل إسبوعني  يستكمل احلصار العسكري، والبارحة كانت طائرات اإلستطالع األمريك
كابول، وقبل ثالث أسابيع كانت فوق قندهار، فهم اآلن ميشطونا بطريان اإلستطالع ألن القضية ليست فقط ضربة 

مواقع وأنتم ضربتم سفارات وحنن ضربنا بيوت، القضية ال تنتهي  صاروخية وعقاب؛ أنه أنتم ضربت باخرة وحنن ضربنا
 هكذا بل هم يضعوا خمطط إلجتثاث الناس من املنطقة، هذا تصوري واهلل أعلم.

تعد إحدى بؤر المقاومة الثالث ضد النظام الدولي الجديد؛ فماذا تتوقعون لما  ذكرتم أن اليمن الثالث:السؤال 
 المستقبل القريب؟يمكن أن يحدث في اليمن في 

بفضل هلل سبحانه وتعاىل معظم التحليالت والدراسات السياسية اليت كتبتها حول الفكر اجلهادي كان فيها نوع من 
م وتصورت أنه سيحدث كذا وكذا وسيكون 6999يف اجلزائر أنا سجلت شريط يف عام  ؛التنبؤ وإستقراء املستقبل

لف هؤالء، وسيتحالف الدميوقراطيني اإلسالميني مع الدميوقراطيني العلمانيني جهاديني وسيكون إسالميني دميوقرايني وخيت
ا وإمّنا قياس مً وسيحصل اجلهاد، واحلمد هلل ولألسف أيًضا جرت األحداث حرف حرف كما توقعنا، ومل يكن هذا إهل

 على ما جرى من جتربة سابقة يف بالد الشام ألن أطرافها شبيهة.

 فيه بعنوان )مسؤولية أهل اليمن عن املقدسات( وذكرت فيه توقعات عّما سيجري وذكرت وأنا أعددت حبث عن اليمن
أن اليمن هي قلعة اجلزيرة العربية، فاملنطقة كلها مسطحة واليمن فيها جبال، واملنطقة كله منزوعة السالح وهذه منطقة 

 يسالح يف اليمن فيستطيع أمليون قطعة سالح، ولو نفذ ال 11مسلحة، وحسب إحصائيات احلكومة يف اليمن 
واحد أن يذهب إلفريقيا املليئة بالثورات وخمازن السالح واليت فيها سالح يكفي إىل يوم القيامة، يف أجنوال وموزنبيق 
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حدود من البحار حوايل  ويف اليمن بالسالح،  مليئةوكل هذه املناطق  والقرن اإلفريقي واحلبشة والصومال وأوجادين
لتهريب من اليمن إىل ديب ال كلم مفتوحة على كل املناطق وحدود ا  3111من الصحاري حوايل كلم، وحدود   4111
 وكذلك إىل قلب اجلزيرة.تقف، 

فاليمن بإختصار كما ذكرت يف البحث هي قلعة املسلمني، وليس فحسب قلعة اجلزيرة، الحظ أنه من اليمن إىل الشام 
من هي جبال كروز يف تركيا، فهذه املنطقة كلها سهلّية صحراوية، ومن ليس هناك مرتفع جبلي، فأول جبال تأيت بعد الي

اليمن إىل إيران إىل أفغانستان أول جبال تأيت هي جبال خراسان، ومن اليمن إىل مصر والسودان وإىل مشال إفريقيا أول 
املناطق الوعرة؛ فاجلبال و املقاومة ال مناطق اجلبأربط بني ، والحظ أنين باجلزائر ساهي جبال األور  اجبال متر عليه

األساسية يف املنطقة هي جبال أفغانستان وجبال األناضول وجبال األوروز، فاليمن قلب املنطقة وقلعة املنطقة على 
 صعيد اجليزيرة وعلى صعيد العامل اإلسالمي.

يس، وهي مركز مناطق املندب وقناة السو  باب مها؛ مضيقنيعلى شرفة فلذلك العدو جيب أن حيتلها، باإلضافة أهنا مُ 
مليون نسمة وعدد سكان اليمن  41من سكان اجلزيرة فعدد سكان اجلزيرة  %11البرتول ومركز املقدسات، وفيها 

 مليون. 41منهم 

مليون قطعة سالح، وفيه جبال، وفيه  11مليون هم سكان اجلزيرة، وفيه  41مليون من   41فالحظ أن اليمن فيه  
عليه -عطيات أقول أن أهل اجلزيرة إذا أرادوا أن ينطلقوا لتحرير املقدسات كما قال الرسول قبائل متماسكة، فبهذه امل

على املسلمني عاّمة  موجَّهة؛ وهذه املسؤولية فعليهم باليمن 31(أخرجوا املشركني من جزيرة العرب:) -الصالة والسالم
قسم األكرب من املسؤولية يف حترير املقدسات مليون فال 41املسؤولية على  أُلقَيتوعلى أهل اجلزيرة خاّصة، فإذا 

سلَّحمليون، وستقع على  41ستكون على الـ 
ُ
وليس األعزل، وعلى املوجود يف اجلبال وليس الذي على األراضي  امل

 املسطحة، وعلى الذي لديه إمكانات حركة وليس الذي ال ميلكها.

هذه اإلحصائيات ولذلك اآلن يسبقنا إىل اليمن، ويف  ولألسف حنن دائًما يف تفكرينا أبطأ من العدو؛ العدو يعرف
حني حنن نصيح ونقول من سنتني أو ثالث: "اليمن اليمن، يا مجاعة حتولوا إىل اليمن، وجيب أن نشتغل يف اليمن، 
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واتصلوا بعلماء اليمن واتصلوا بشيوخ اليمن"، واملنطقة جاهزة وحتتاج فقط قيادات. كل شيء موجود؛ جنود، مال، 
هذه القيادات يف املشائخ  علَّةاملسلمني اليوم يف قياداهتم  علَّةل، حبار، سالح. حنتاج فقط قيادات؛ ولألسف جبا

دروس يف املناهج وتربية وتصفية مجعة و  وُخَطبخطابات وبيانات  والعلماء، ليس هناك من يقول باجلهاد، إذا أردتَ 
غري فد قيادات عاملة تقوم تقود اجلهاد وترسم مسار اإلستشهاد فستجدها بكثرة يف اليمن ويف غري اليمن، أما إذا تري

 موجود.

 الصراع الثالث" بـَُؤرأن اليمن أحد  فالسؤال يقول: "ذكرتَ 
نعم ذكرنا هذا باملعطيات، وإضافًة أذكر لك ما يف الشام حىت تعلم أن رب العاملني أنعم علينا أن رؤوس هذا املثلث 

املسلمني عندهم فيه معطيات قوية جًدا وليسوا ضعاف؛ ال يف الشام وال يف اليمن وال  الذي تقوم فيه املالحم والفنت؛
 يف خراسان، وهم يف خراسان كما ذكرت أقوى.

الذي ميكن أن حيدث يف اليمن كاستقراء للمستقبل، كان املفروض أن املسلمني وبعض اإلخوة اجلهاديني وبعض 
اإلعداد، ب التحتية يف اليمن، واختلف الناس يف اليمن هل نبدأ اجلهاد أو نستعد البـُْنيةاجلهات املوجودة يف اليمن يبنوا 

اإلعداد البطيء هو سباق بيننا وبني الدول، فنحن نبين وندرب وجنمع جمموعة من الشباب ونعمل رؤوس فالدولة تأيت 
مستوى من اإلعداد أقل،  إىل فُتعيدهموجتمع السالح ورمبا تعتقل بعض الناس وتقضي على رؤوسهم  وتُفككوتعتقل 

الدولة ونتابع البناء  فُنرِبكفنرجع نبين مث يهدموا، واخليار الثاين أن نبدأ حنن املعركة إذا كان عندنا جمموعة من املعطيات 
 حىت ونُِعد نُِعد هلأنه د؛ من خالل املعركة، هاتني املدرستني يف التيار اجلهادي مازال السجال بينهم منذ بدأ اجلها

ثبت من الناحية العملية يف الشام ومصر  ؟مث نتابع اإلعداد من خالل املعركة قلياًل  نُِعد أو النهاية؟ يف نشتغل مث منتضخ
ومشال إفريقيا وكل البالد أن اإلعداد الذي يف رأسنا ويف تصوراتنا ال يستكمل نتيجة األجهزة األمنية والنشاط 

إنطلقت وانتصرت ومل يكن  بدَأتات يف البالد اإلسالمية وغريها؛ عندما االستخبارايت، وأن البالد اليت قامت فيها ثور 
فشلها أمور أخرى أغلبها أمور أمنية وفساد ذات البني بني اجملاهدين،  علَّةبدون إعداد وإمنا كان  بدَأتفشلها أهنا  علَّة

 وخالف وسجال بني القيادات اجلهادية.
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ونا أبو احلسن احملضار ومن كان على وجهة نظره، فخرج إىل اجلبل وخذلته  فمن املدرسة اليمنية املستعجلة هذه كان أخ
كل القوى، اجلهادية منها قبل اإلسالمية، فلم ينصره أحد ومل يثبتوا خروجه ومل يقفوا معه، ووقف الناس يتفرجوا عليه 

خرجوا معه وصل عددهم إىل  فالذين ؛الرجل لعملية شراء ضمائر ممن حوله وَتعرَّض باالستعجال، ومتَِّهم شامتٍ بني 
فجاءت الدولة بقيادة على عبد اهلل صاحل واشرتت بعض الناس، وكان بعض العلماء بل بعض أقطاب  91أو  11

يصعد إليه يف اجلبل ليقنعه للنزول، فبدل أن يصعدوا معه للجبل ليحفروا معه خندق أو ليقولوا له أنت مقصر  الصحوة
 َمنْ بالنزول، وبعض املشائخ كان حيمل أموال علي عبد اهلل صاحل ليشرتي هبا بعض يف كذا فاستكمل؛ ذهبوا ليقنعوه 

 حول أيب احلسن احملضار رمحة اهلل عليه.

وتواترت األخبار من اإلخوة اليمنيني الذين كانوا يف اليمن ممن أتوا إىل هنا ممن كان معه وممن مل يكن معه؛ أن الناس 
وة وقفت يف صف الدولة، عمر سيف وهو من قيادات الصحوة ومن رموزها خذلوه، وليت الصحوة خذلته بل الصح

كثري من مشائخ اإلصالح: "أن هؤالء بقتلهم للسياح إرتكبوا جرمية و املوجودين مع علي عبد اهلل صاحل قال صراحة هو 
تل أبو احلسن "، قُ  خالف نم وأرجلهم أيديهم وتُقطَّع وُيصلبوا يُقتلوا بأن احَلرابة حد عليهم يطبَّق أن وجيب احَلرابة

تل أبو احلسن احملضار الذي كان أحد أهم البوادئ اليت كان جيب أن نبين احملضار بفتاوى مشائخ الصحوة يف اليمن، وقُ 
أحد، واملوجود رؤوس من الفئة اليت تريد أن تقاتل ولكن بطريقة مباشرًة عليها، اآلن مل يعد من الفئة اليت تريد أن تقاتل 

للجهاد ولكن بطريقة  يُهيِّئوايل املدى، وهذه املدرسة أيًضا فيها أخيار وفيها دعاة وجماهدين وصاحلني يريدوا أن البناء طو 
 البناء طويل املدى.

لنا من تركهم يذهبوا هكذا وكنا سننطلق وانتهت القضية،  َأْوىلوأنا يف نظري واهلل أعلم أنه كانت نصرة املستعجلني 
سابقة ألبو احلسن احملضار يف أيام الوحدة، يف أيام الوحدة قاتل املسلمني إىل جانب على عبد فرصة على اليمن  ومرَّت

بعد  جيِّد اهلل صاحل، وأفىت كثري من املشائخ وكثريمن الدعاة بذلك حىت دخل كثري من األفغان العرب املعركة، وحنن قلنا "
نعطفوا فيأخذوا صنعاء ويقيموا دولة اإلسالم"، وهذا كان املعركة ستكون بيدهم القوة العسكرية فبعد أن يأخذوا عدن ي

ممكن، ولكن بعد أن فتحوا عدن سلموا سالحهم لعلي عبد اهلل صاحل وجعلوا اليمنني حتت حكم العلمانيني بعد أن  
 كانت حتت حكم الشيوعيني، وتعددت األسباب والكفر واحد، فضاعت هذه الفرصة السابقة.
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م كانت معركة الدستور يف اليمن، وخرجت مظاهرة 6991صغار مل تسمعوا هبا، يف سنة  متوضاعت فرصة قبلها رمبا أن
يف صنعاء مبليون شخص وذهبوا لعلي عبد اهلل صاحل فطالب منهم وفد للمفاوضات فذهب إليه الوفد وكان فيه الشيخ 

معه على كراسي يف الربملان، فبدل أن الزنداين وغريه من رؤوس الصحوة، فلّما دخلوا وفاوضوا على عبد اهلل صاحل إتفقوا 
 املسألة. وميَّعوايقودوا مليون شخص مسلح نزل بسالحه إىل اليمن للجهاد قادوهم إىل كراسي الربملان 

م وثاين فرصة بعد حرب اليمنني وثالث فرصة بعد حادثة أيب احلسن 6991وهذه كانت الفرصة الثالثة، فأول فرصة يف 
ستغل هذه الفرصة فاهلل أعلم مىت تأيت الفرصة القادمة، الفرصة الرابعة فرصة الرابعة؛ وأقول إذا مل تُ احملضار، واآلن تأتينا ال

الشباب اجملاهد الذي ضرب هذه السفينة األمريكية جزاهم اهلل ألف خري عنا، وأرجوا أن  حترُّكاليت تأتينا اآلن هي 
األمريكان إىل أن اليمن تتحرك وأن هناك آالف  تَنبَّهكان هناك يلهمهم اهلل أن يتابعوا البناء عليها، فبسبب ضرب األمري

من الشباب اليمنيني الذي حضروا أفغانستان علًنا وتدربوا ورجعوا، وهذا معروف ألجهزة األمن، كان خيرج األخ اليمين 
فيسأله ضابط األمن أو السعودي الذي يريد اجلهاد يف أفغانستان إىل باكستان، وهو يأخذ فيزه عالج أو فيزه متريض، 

إىل أين تذهب؟ فيقول له ذاهب ألتعاجل يف باكستان، فيقول له الضابط سّلم يل على اجملاهدين أو سّلم يل على الشيخ 
أسامة، ومبا أن أجهزة املخابرات اليمنية تعرف إذا أجهزة املخابرات األمريكية تعرف كذلك، فكان هناك لعبة شطرنج 

ك حجرين، اآلن من الذي سبقنا إىل "كش ملك" إذا كنتم تفهموا يف لعبة ين وهو حيرّ رك حجر على املكشوف أنا أحّ 
الشطرنج؟ اآلن دخل األمريكان قبلنا فاملفروض حنن نتتبعهم، فاألمريكان دخلوا وال أقول أن الفرصة ضاعت ولكن 

 أقول أن الفرصة قائمة وإذا مل نستغلها وندخل املعركة يف اليمن اآلن ستضيع الفرصة.

آالف دخلوا أفغانستان وتدربوا فضاًل  3مليون قطعة سالح، وجبال، وفيهم أكثر من  11اآلن أهل اليمن عندهم 
حمقق  611اآلن األخبار بعد ضرب البارجة؛ جاء  ،على السالح، ودخل األمريكان أصاًل  مدرَّبنيعلى أن اليمنيني 

حمقق، نزلوا يف بارجتني، وجاءت  611رينز حلماية املا نم 4111أمريكي وجلسوا يف فندق عدن، مث أرسلوا معهم 
األخبار قبل أربعة أيام أن احلكومة اليمنية متلملت من نزول الطائرات األمريكية يف مطار عدن بدون إذن احلكومة 

 اليمنية، يعين أصبحت اليمن مثل مزرعة أبوهم يدخوا وخيرجوا كما يريدون.
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ت احلكومة اليمنية واحملّققني اليمنيني أن يقرتبوا من ياه اإلقليمية اليمنية، ومنعَ ومنعت أمريكا كل الناس أن تقرتب من امل
يف البحر حول  سكَّنوهممارينز أتوا بعدة آالف  4111املدمرة األمريكية اليت هي يف املياه اإلقليمية، مث أجل محاية 

القوات األمريكية اليت تتجول يف اليمن اليمن يف الغواصات واملدمرات األمريكية، وإىل األسبوع املاضي كان عدد 
عَلن، وهذا هو العدد 4111

ُ
عَلن غري بالعدد أعلم واهلل امل

ُ
 ألن ال أحد يستطيع اإلحصاء. ؛امل

دخلوا املناطق اجلبلية، ودخلوا مناطق أيب احلسن احملضار القدمية وهي من أحسن املواقع التحقيقي ويف برناجمهم 
اطق اليت حصل فيها قتل السياح، مث طلبوا إجازة بزيارة مواقع القبائل، واآلن يقولوا: العسكرية، وطلبوا زيارة املن

 "التحقيقات أظهرت بعض الناس املرتبطني بالعملية فاألمريكان يريدوا يدخلوا هذه املناطق".

ة فما تنتظروا؟ وما آالف جندي أمريكي يتجولوا كما يريدوا يف هذه الصحاري واجلبال والقبائل املسلح 3فيا أهل اخلري 
هو املطلوب؟ من الناحية الشريعة اآلن أصبح اجلهاد فرض عني ونزل القوات األمريكية وأخذت األرض فماذا ننتظر؟ 
ومن الناحية العسكرية هذه فرصة من أفضل ما يكون، ولكن إىل اآلن ال أحد أطلق طلقة، فهذه فرصة تتداعى، وأنا 

  -والثاين أمتىن أن ال حيصل:األول أمتناه  ،الذي أتوقعه شيئان

ة ة العلمانية املرتدّ ل هلا احلكومة اليمنيّ األمر الذي أمتىن أن ال حيصل أن تدخل القوات األمريكية وال يقاومها أحد وتسهِّ 
 بقيادة علي عبد اهلل صاحل ومن معه من املرتدين، فيبنوا املواقع، وجيولوا يف اجلبال، ويعملوا إنزاالت وبوسطات، وحتتل

املنطقة اليت كان عندنا أمل أن نتحرك فيها يف اجلزيرة، مث يبدأ مشروع مجع السالح، وأسوء من ذلك شراء ذمم رؤوس 
القبائل وإعاشتهم على املساعدات وشراء الضمائر، اآلن علي عبد اهلل صاحل يشرتي القبائل بالريال اليمين فلو نزلت 

الر، اآلن هؤالء أهل القات واخلنجر لو دخل عليهم األمريكان وأعطوا القوات األمريكية ستشرتي رؤوس القبائل بالدو 
مليون دوالر فكيف سيسمح باحلركة يف مناطق قبيلته؟ وهذا حصل يف أفغانستان وحصل يف  4هذا مليون دوالر وهذا 

 مناطق كثرية.

 :فاإلحتمال السيء الذي خنشاه والذي تريد أمريكا أن حتدثه يف اليمن هو

 .لشراء القبائ -
 .إحتالل املواقع -
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 .إقامة املعسكرات -
 .سد املمرات املائية -
 .حصار اليمن -

 وبالتايل عدم إمكانية حتركنا يف اليمن من هنا وإىل مدى ال يعلمه إال اهلل.  

بعض أهل اجلهاد من أصحاب اخلربة والنخوة، أن يتصدى لألمريكان اإلحتمال الثاين الذي أتوقعه وأمتىّن أن حيصل 
مرت  111راسات حول فندق عدن حوله بـ كان أمر بسيط جدًّا، باألمس أقرأ يف اجلريدة أهنم وضعوا حِ وضرب األمري

واليمن مليئة به، وصاروخ اليب   (BM)اليب إم ُتشرِّكوا كيف  علَّمناكمحىت ال يقرتب أحد منهم، وحنن يف املعسكرات 
أن تدخل يف عمليات إشتباك  تُرِدوإذا مل  كلم،  64 -1كلم، وبعض اهلاونات يصل لـ   9أو  1إم يصل إىل مدى 

صاروخ يب إم من  41أو  41 وعملية إستشهادية فاستخدم التوقيت والتفخيخ واملدفعية بعيدة املدى، لو أطلقتَ 
 .صفصًفا قاًعا احملققني من فيه وَمنْ البيوت واملرتفعات على فندق عدن فستجعله هو 

 وناليمن، وأسأل اهلل أن يبعث لنا عدد من أهل النخوة والضمري ممن يسمّ  فأقول جيب أن يبدأ ضرب األمريكان اآلن يف
للحرب، فريمي القوات األمريكية وينفذ كم كمني مث يفر إىل القبائل، فتأيت أمريكا  ُمسعِّريناجملانني املستعجلني يكونوا ب

ن فيشتعل اجلهاد ضد األمريكان يف اليمن، وتطلبه من القبائل، فتأخذ القبائل النخوة ألن أبناؤهم املطلوبني من االمريكا
 وهذا ما نتمناه.

صل هذا فستكون حم واحملن يف منطقة قوية، وإذا حوإذا حصل هذا فسيعطينا دفعة كبرية جًدا حنو دخول زمن املال
ه هي اليمن بل هذ ،قوتنا يف اليمن مثل أفغانستان وأكثر، وهذه البقعة اليت تروهنا يف اخلريطة ليست هي اليمن احلقيقية

يف السعودية؛ حدود اليمن  ودخَلتمناطق من اليمن  فِبيَعتاليت إتفق عليها عبد العزيز آل سعود مع حكومة اليمن 
اليمن حبدودها الطبيعية فستقف  َأخْذتَ فإذا جازان وجنران وأهبا ومخيس مشيط، جباهلا متتد إىل حدود الطائف وتشمل 

هتامة واحلجاز وهذه املناطق كلها صاحلة للقتال، وإذا إجتهت غربًا فستجد على مشارف مكة، وبعد ذلك تأيت جبال 
جماهيل جند اليت مل يستطع أحد أن حيكمها على مدار التاريخ، ال اإلجنليز وال العثمانيني وال أحد، فلو إشتعل القتال يف 

 اجلزيرة فأعتقد أنّنا سنكون دخلنا زمان املالحم والفنت. 
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فهد ويذهب إىل جهنم وبئس املصري بإذن اهلل؛ وبالتايل ستفلت اجلزيرة بعده، وهناك بعض  يَنُفق وقريًبا إن شاء اهلل
الناس يربط بني فهد وبني األحاديث املوجودة يف اآلثار عن موت خليفة يقتتل بعده ثالث على كنز الكعبة كلهم إبن 

ألهنم اآلن يتجهزون للقتال على السلطة  ؛إحتمالخليفة؛ فكثري من الناس يعتقد أهنم عبد اهلل وسلطان وسلمان، وهذا 
وعلى امللك، فلعلها هذا يكون ما رود يف النبوءات وبالتايل يفلت الوضع يف اجلزيرة، واجلزيرة مليئة سالح ومليئة قبائل. 

دخلنا يف نكون الشام واإلنتفاضة املرتقبة؛ فباإلضافة لليمن ووجود األمريكان، وأفغانستان ووجود الصراع الدويل، و 
ل ونستعد حبيث تكون مواقعنا يف املالحم والفنت اليت أرى أهنا قاب قوسني أو أدىن واهلل أعلم، ولذلك أدعوا أن نعجِّ 

 القتال أفضل من مواقعنا احلالية، هذا ما أتوقعه واهلل أعلم يف اليمن. )..(

 عليها؟: ما هو النظام الدولي الحالي وما هي أركانه التي يقوم السؤال الرابع
لة بعنوان )املقاومة اإلسالمية العاملية؛ الدعوة، الطريقة، املنهج( ون على أشرطة الفيديو املسجّ عُ لِ يعين يا أخوة لعلكم تتطّ 

وعلى السلسلة الصوتية اليت حتتوي نفس املادة اليت بعنوان )اجلهاد هو احلل، ملاذا وكيف؟( خاّصة يف الفصل الثالث من 
 كن أن أوجزه لكم فأقول:تاريخ النظام الدويل، ولكن مي عن تُ الكورس حيث تكلم

م. القطب الدويل الذي 4111إىل سنة  ام وهو مستمر معن6991طلق سنة النظام العاملي اجلديد هو إصطالح أُ 
، إدارة أوربا، فالنظام العاملي اجلديد يقوم على قيادة اليهود كَذْيليسيطر عليه هو أمريكا اليت يقودها اليهود مث تتبعهم  

 أمريكا، تبعية أوربا الصليبية.

لكم فقط ولعلكم تشاهدونه يف أشرطة الفيديو بالتفصيل، والنظام العاملي اجلديد سبقه نظام  ُأخلِّصهوأنا فقط أريد أن 
ريكا وارسوا وأوربا الشرقية وأم ِحْلفحداثة من النظام اجلديد، كان يقوده روسيا وأمريكا، رسيا تقود  أقلُّ عاملي حديث؛ 

الناتو واليهود يديروا املعسكرين، مث بعد ذلك قّرروا إماتة معسكر واإلحنياز ملعسكر، وهذا النظام إهنار عام  ِحْلفتقود 
 م.6931م بسقوط روسيا بعد خروجها من أفغانستان، وبدأ بعد احلرب العاملية الثانية يف سنة 6991

م، حيث كان النظام العاملي القدمي الذي 6931-6963من سنة  احَلربـَنْي فرتة اليت يسموهنا ما بني  مرَّتوقبل ذلك 
يقوم على سيطرة الدول األوربية اإلستعمارية، وكان أقطابه فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية والدول األوربية الصغرية 
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العامل  تعامل واحتلته وأقتسمأكربها أملانيا مث تأيت إيطاليا وبلجيكا وهولندا والربتغال. فهذه الدول اإلستعمارية قادت ال
 يف تلك الفرتة.

م كان أطراف النظام العاملي؛ الدولة العثمانية ضد أوربا، وهذا الصراع إنتهى يف هناية احلرب العاملية 6963وقبل سنة 
م كان إعالن سقوط اخلالفة، وهذا الصراع بدأ من فتح القسطنطينية عام 6943عام يف م فبعدها 6969األوىل سنة 

م، فهذا هو النظام األقدم، وهو ما يسمى بالعصور احلديثة فالعصر احلديث بدأ بفتح القسطنطينية ولكن مل 6314
 يكن هناك نظام عاملي بل كان هناك نظام دويل.

ة  وقبله كانت دول الطوائف اإلسالمية؛ الزنكيني واملماليك واأليوبيني يقاتلوا الروم البيزنطيني باإلضافة إىل أوربا الصليبي
م 6314م إىل 6611ريًبا قهـ ما يعادل ت111العباسّية كما يف احلروب الصليبية، وهذا النظام إمتد من سقوط اخلالفة 

تقريًبا، وقبل هذا كان العباسيني يقاتلون الروم ويهادنون أوربا الصليبية يف حني أوربا الصليبية تقاتل ممالك مشال إفريقيا 
هـ إىل سقوطها، وقبل ذلك كان األموّيني 644نظام إمتد منذ قيام الدولة العباسية سنة من املوحدين واملرابطني، وهذا ال

 يقاتلون الروم غزو أوربا وفتحوا مشال إفريقيا منهم، وفتحوا األندلس وغزو فرنسا.

لك  هـ، وقبل ذ 44هـ وانتهى سنة  61وقبل ذلك كانت دولة اخلالفة الراشدة ضد الروم وضد الفرس، والذي بدأ سنة 
 .32)..(* ،أسامة بـَْعثقتال الروم يف مؤتة ويف  بدَأتقوائمها يف اجلزيرة  أَْرستكانت الدولة النبوية واليت بعد أن 

  

                                                           
 انتهى الشريط الثاني )الملف الرابع(. 32
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 الشريط الثالث

 إستكمال السؤال الرابع: ما هو النظام الدولي الحالي وما هي أركانه التي يقوم عليها؟
 دورة، هذا الشريط الثالث من وعلى آله وصحبه أمجعن ا حممداحلمد هلل رب والعاملني والصالة والسالم على سيدن

  وكنا نتكلم عن، ونتابع إن شاء اهلل األسئلة، هـ6346، املسجل يف شعبان اجلزيرة من بعنوان جلسة مع شباب
 موضوع النظام العاملي.

 جزيرة تغزون: )-والسالم ةالصال عليه- الرسول حديث يشبه واملعاصر واجلديد القدمي العاملي النظام تاريخ: وأقول
 بعض ويف، 33 ،(اهلل فيفتحه الدجال تغزون مث اهلل، فيفتحها الروم تغزون مث اهلل، فيفتحها فارس مث اهلل، فيفتحها العرب

 ومل بنطحتان فارس زالت والقادسية هناوند يف كان  وهكذا، 34 (فارس تكون ال مث َنْطحتان أو َنْطحة فارس) الروايات
 كلما  وصخر، حبر أصحاب القرون ذات الروم ولكنها: )-والسالم الصالة عليه- الرسول وُيكمل ،فارس هناك يعد

 .معهم سيستمر الصراع أن يعين ،(الساعة قيام إىل أصحابكم) الروايات بعض ويف ،(مكانه قرن َخَلف قرن ذهب

 مع األموية مث والفرس، الروم مع شديةالرا الدولة بعدها من أكملت مث الروم مع القتال بدَأت النبوية الدولة أن ثبت
 قبل -تقريًبا- مث الروم، مع العثمانيني مث الصليبية، احلروب يف الروم مع الطوائف دول مث الروم، مع العباسية مث الروم،
 يكا،وأمر  روسيا وخرَجت الغنائم، على الروم مع الروم فيها تَقاَتل بسيطة فرتة جاءت مث العثمانية الدولة زالت سنة 11

 أنفسهم من الروم فرغ أن بعد اآلن )..( ،م6991-6963 من اجلديد العاملي النظام وتكوَّن وأمريكا روسيا تقاتَلت مث
 أمريكا بقيادة اجلديد العاملي النظام بني لتكون املعركة رجَعت اليهود، ويقودها أوروبا تقود اليت ألمريكا القيادة وصَفت

 عليه- الرسول قال كما  واملسلمني الروم بني ليكون القتال فرجع املسلمني، طليعة هي اليت اإلسالمية األصولية مع
 .-والسالم الصالة

                                                           
 (.5311صحيح مسلم: ) 33
 (.9333: )الضعيفة والسلسلة(. 9324: )الجامع ضعيف في األلباني ضعفهُ 34
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 يف أعداؤنا التاريخ، يف وأعداؤها الرومانية اإلمرباطورية وَرثة حنن: "األمريكان املسؤولني كبار  من واحد يقول لذلك
" قدميًا أعداؤها نفسهم هم وأعداؤنا الرومانية اإلمرباطورية وَرثة حنن" :فقال املعركة طبيعة فحدَّدَ ". اليوم وأعداؤنا املستقبل

 . السلمني وهم

 املعركة هي هذه: اخلليج حرب عن فقال سنة 6311 مدى على املسلمني وبني الروم بني املواقع املؤرخني بعض سجل
 يقف مل عملًيا يعين السنة، يف معركتني حوايل املعارك معدل كان  سنة 6311 خالل يف يعين. وكذا سنة 4111 رقم

 الروم يقاتلوا كانوا  إفريقيا مشال ويف البيزنطيني، الروم تقاتل اخلالفة دولة كانت  املتوسط جبهة مدى على الروم، مع القتال
 ليزاإلجن بقيادة الربوتستانت يقاتلنا واآلن األرثوذوكس، الروس الروم يقاتلوا كانوا  آسيا وسط ويف الكاثوليك، األوروبيني

 . واألمريكان

  ما هو النظام العالمي الجديد؟عن سؤالك تاريخ النظام العالمي الجديد أما  عنهذا )..( 

 نصفه على الناس من كثري  معي خيتلف حني يف الكالم نصف على نتفق لعلنا وهنا احملاضرات، يف اإلجابة ذكرتُ  فقد
 .تقييمي على ِصرومُ  طرحه على ُمِصر أنا ولكن مشاكل، يل سبب الذي اآلخر

 أطراف هي هذه. اجلديد العاملي النظام ضد -املسلمني من جزء وهي األصولية باألحرى أو- املسلمني: اآلن نقول حنن
  اآلن؟ يقاتل املسلمني ِمن َمنهو  أُبلِّغها، كدعوة  يل وبالنسبة لكم بالنسبة جًدا مهم وهو أمر إىل لننظر فتعالوا املعركة،

 املعركة؟ يف داخل يونمل األلف كل  هم هل

 منهم؟ يصلي من كل  أم

 األمة؟ خنبة هي اليت اإلسالمية الصحوة كل  أو

  كاإلخوان؟  املسيَّسة اإلسالمية احلركات هي أو

 يقاتلون الذي هم هؤالء وأفراد، مجاعات املسلح اجلهادي التيار هو يقاتل الذي!! منهم أحد ال: هذا كل  عن اجلواب
 . الدويل النظام
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ني وال مجاعة التبليغ وال مجاعة التكفري، ال يطارد أحد من هؤالء، النظام م الدويل ال يطارد اإلخوان وال السلفيِّ فالنظا
الدويل اآلن يطارد بن الدن ومجاعته من اجلزيرة، ومجاعة اجلهاد واجلماعة اإلسالمية من مصر وبقايا مجاعات اجلهاد يف 

 الشام واألردن وفلسطني وسوريا.

 هناك أن فقلتُ ( اجلديد العاملي النظام مع الصراع يف السياسية املعادلة) بعنوان حبث يف وضعته قد كنتُ   المالك وهذا
  :الصراع طريف نعرف أن فيجب اجلديد، العاملي والنظام املسلمني بني صراع

 وليسو لصحوة،ا كل  وليسو املصلني، كل  وليسو مسلم، مليار 6111 كل  املقصود وليس املسلمني، هو األول الطرف
 -التلفاز يف تسمعون كما- اآلن يسمونه الذي املسلح اجلهادي التيار هو وإمنا كاإلخوان،  الصحوة يف السياسيني حىت

 (.األصوليني اإلرهابني) على االصطالح اآلن واستقر( واإلرهابيني واملسلحني واملتطرفني األصوليني)

 مث إسرائيل، ورأسهم اليهود هم الصراع؟ هذا لكل وخُيطَّط ديرويُ  يَقود الذي من اآلخر، الطرف يف املقابل يف-
 يضم كال،  هنا؟ اجلديد العاملي النظام انتهى هل ولكن. أملانيا مث وروسيا فرنسا مث بريطانيا مث أمريكا ورأسهم الصليبيني
 باكستان، تركيا، املغرب، سوريا، السعودية، مصر،: مثل الكربى الدول ورؤوسهم املرتدين احلّكام هؤالء إىل باإلضافة

 . املسلمني حكام باقي ذلك بعد مث الرئيسية الدول هي فهذه

 حىت العلمانية القوى هلذا يضاف ،(ومرتدين وصليبيني يهود) هنا اجلديد العاملي النظام ينتهي الناس من كثري  عند
 سيستلم فهد امللك سقط لو اآلن كم،احل العلمانية القوى هذه إحدى تتوىل حكومة تسقط عندما ألنه منها؛ املعارضة
 . اجلديد العاملي النظام جبانب الصراع وسيستكملوا احلداثيني

 :إًذا قلنا

 / اليهود.أوال 

  الصليبيني. /ثانًيا

  .احلكام املرتدين /ثالثًا
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 / القوى العلمانية املرتدة.رابًعا

 .ة وفروعهمعيالطوائف املنحرفة وعلى رأسهم الش:  /خامًسا

 مصاحل مع اْلتقت مصاحلهم ألن املسلمني؛ بتصفية يقومون إيران يف والشيعة النصريية اآلن القضية، من جزء فهؤالء
 يتصارع أو الصليبيني، مع اليهود فيتصارع بينها، فيما القوى هذه تتصارع قد املناطق بعض يف اجلديد، العاملي النظام

 اَسها وحدة هناك ولكن لبنان، جنوب يف كما  أمريكا مع أو يناملرتد مع الشيعة يتصارع أو بينهم، فيما الصليبيني
 . االجتاه هذا يف منصبة اجلديد العاملي النظام

يف مكتب النور يف بيشاور بعنوان  6996ألقيتها سنة أنا اإلسالميني، هذه احملاضرة  متفقني مع كل طائفةإىل هنا 
ذكرت هذه املعادلة وقامت يف شريط عمره اآلن عشرة سنوات، ة لسجّ ومُ  (املعادلة السياسية للنظام العاملي اجلديد)

 -هلذه املعادلة طائفتني: تقعد ألنين اضفت الدنيا ومل

 .علماء السلطاناملنافقني من  /أوال

 املنافقني ممن فسد من قياديات الصحوة اإلسالمية. ثانًيا/

 يف السلطان علماء وضعتُ  عندما ولكن منه، مفروغ رأم املنحرفة والطوائف املرتدين واحلكام والصليبيني اليهود فَأْمر
 مشايخ أكرب من وهو البوطي الشيخ فخرج سوريا، يف األسد نظام حاربوا سوريا يف املسلحني! الناس بعض استاء احلرب
 -الواضحني املنافقني من وغريه الدولة مفيت ختارو أمحد عن ناهيك- سوريا

: اجملاهدين عن ليقول خرج -!صاحل غري أو صاحل الناس عليه اختلف ذيال الرجل هذا- البوطي الشيخ خرج: أقول
  إن األسد حافظ املؤمن الرئيس وهذا حكامهم، وقتال بتكفري وانشغلوا اهلل إىل الدعوة تركوا احَلْوالء، العني أصحاب"

 يف ُبيِنَ  مما أكثر سوريا يف املساجد من عصره يف ُبيِنَ  الرجل وهذا األسد، حافظ فهو الزمان هلذا الدين صالح هناك كان
 "اآلن إىل اجلراح عبيدة أبو زمن من سوريا

 دمر األسد حافظ: "له وقالوا اجلهاديني من األتراك اإلخوة فوقف الفكر هذا ينشر حىت حماضرة؛ لعمل تركيا إىل وذهب
 " املسلمني وقتل محاة
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 دخلوا الذين اجملرمني هم الناس قتل فالذي يقتلهم، أن األمر لويل فَجارَ  بالناس، ترتَّسوا اجملرمني هلم قل: "للمرتجم فقال
 "تقتلهم أن احلكومة فاضطرت احلكومة وقاتلوا الناس بني

 هذا قلتُ  لو: "له فقال -بنفسه بالقصة حدثين الذي وهو كردي،  البوطي ألن كردي؛  أخ وهو- الرتمجان له فقال
 "إسطنبول يف البيت من الشباب سيطردنا الكالم

 !الرسالة هذه يُبلِّغ أن ُمِصر يعين" هلم فأقول الرتكي من قليل أعرف فأنا أنت، تقل مل إذا: "له فقال

 "يقتلهم لكي األمر ويل اضطر مما باملسلمني ترتسوا -اجملاهدين أي- اجملرمني أن يقول الشيخ: "هلم قال فاألخ

 . لبيتا من وطردوه الشيخ وسبُّوا الشباب قام الرتمجان توقع كما  وفعاًل 

 على ويوقِّعوا توبة هلم تكون أن جيب هؤالء: البوطي له قال سوريا يف املساجني بقايا عن لُيفرج األسد حافظ جاء عندما
 .توبة

 يعين 35 ﴾لِْلُمْجرِِمنيَ  َظِهريًا َأُكونَ  فـََلنْ  َعَليَّ  أَنـَْعْمتَ  مبَا َربِّ ﴿ الرحيم، الرمحن اهلل بسم: "أوله يف مكتوب بيان هلم وقدم
 ﴾َعَليَّ  أَنـَْعْمتَ  مبَا َربِّ ﴿ بيان يوقع يستسلم من كل  فجعل املشايخ، يعرفها بل احلكام يعرفها ال النفاق من فنون هناك
 ! اجملاهدين يقصد ﴾لِْلُمْجرِِمنيَ  َظِهريًا َأُكونَ  فـََلنْ ﴿ األسد حافظ مع فجعلتين علي أنعمت مبا يعين

 هتنئة مؤمتر ففي وفشلوا، مبارك حسين يقتلوا أن اإلخوة حاول عندما ك،مبار  حسين مع األزهر يف فعلوا ذلك ومثل
 األقباط شيخ معهم كذلك  ووقف والشعراوي والغزايل احلق جاد األزهر شيخ مبارك ميني على كان  جناته على الرئيس
 قال األخري ويف النفاق، آيات من آية ألقى منهم واحد وكل فوقفوا األقباط، من وواحد املسلمني من ثالث شنودة،

 ويل أذن اهلل أعاره من: "اإلخوة عند فيديو مسجل والشريط قال -العربية باللغة وخمتص جًدا بليغ رجل وهو- الشعراوي
 َقَدرنا كنتَ   إن الرئيس، سيادة يا بنفاق، حيايت أختم أن أريد فال قربي حاّفة على رجلٌ  وأنا املقال، فليحسن أمر

 سنفهم كنا  كيف  الرئيس، سيادة يا: "قال مث، "القدر هذا على اهلل فأعانك قدرك كنا  وإن القدر، هذا على فسنصرب

                                                           
 (.05القصص: ) 35
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 هبذه وتابع" منهم وجناك القتلة هبؤالء اهلل مكر أن لوال 36 ﴾اْلَماِكرِينَ  َخيـْرُ  َواللَّهُ  اللَّهُ  َومَيُْكرُ  َومَيُْكُرونَ ﴿: -تعاىل- قوله
 فأعطانا شنودة للبابا الكلمة انتقلت مث الكالم، نفس قال األزهر وشيخ الكالم، نفس قال الغزايل وحممد الطريقة،
  لقد الرئيس، سيادة يا: "البابا يقول شنودة، يتكلم بينما الشعراوي على مسلطة الكامريا وكانت التوحيد يف حماضرة
والشعراوي يهز " هللا فحفظك الناس يدي يف ما اهلل يد يف ما فغلب اهلل، بيد احلفظ وكان الناس بيد املوت آلة كانت
 كد على كالم بابا شنودة.مثل واحد يستمع ملواعظ مجيلة ويؤ  رأسه

 خطاب وكان كفتارو،  أمحد الدولة مفيت جانبة إىل وجلس األموي، املسجد يف قداس وعمل دمشق زار هذا شنودة وبابا
وقال باللغة العامة: )اهلل هبدل الرسول من أجل  37 ﴾اأْلَْعَمىَٰ  َجاَءهُ  َأنْ  َوتـََوىلََّٰ  َعَبسَ ﴿ سورة تفسري يف كفتارو  أمحد

 من شيء أو قتله أو بالقتل فهدَّده تشفًيا اآلية هذا يردد رجل َسع اخلطاب بن عمرتعاىل اهلل عما يقولون،  ،واحد فقري(
 من رَبهفاعتَ  -والسالم الصالة عليه- بالرسول يتشفَّى هو: له قالوا عنه، سأل فلما قرائتها من يكثر كان  يعين هذا،

 . املنافقني

 أيها يا- بالقرآن خّصكم -وتعاىل سبحانه- اهلل شنودة، بابا يا: "النصراين هلذا كضيافة  كفتارو  قال ذلك وبعد
 والصليبيني واليهود حياربوننا، الناس فهؤالء ."القرآن يف أكرم فأنتم حممد، سورة من أكرب وهي مرمي بسورة -النصارى
 .الرسول وقال اهلل بقال حياربوننا وهؤالء وسكني برشاش ناحياربون املرتدين واحلكام

 مكة مؤمتر يف السعودية مجَعت اجلديد، العاملي النظام وقام اخلليج لتدخل أمريكا جاءت عندما اخلليج حرب يف اآلن
 الصليبينيو  اليهود إدخال هلا جتيز للسعودية فتوى إعطاء مكة مؤمتر من الغرض وكان املسلمني، علماء من عامل 364

 من الذهب سوار نصيف، اهلل وعبد باز، ابن البيان، صاغت اليت الرئاسية اللجنة يف كان  مكة ومؤمتر العرب، جزيرة إىل
 فهؤالء حويش، مال هبيج اَسه نصريي أصله سوريا من املسلمني اإلخوان من رجل إليهم أضيف أنه والغريب السودان،

 ! مكة ملؤمتر اخلتامي البيان صاغوا األربعة

                                                           
 (.91األنفال: ) 36

 (.5-0) :عبس 37
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 الدول يف األوقاف ووزراء األزهر وشيوخ العلماء كبار  هيئة من 499 منهم حضر عامل 364 إليه دعي مكة مؤمتر
 إخل..الندوي احلسن أبو أربكان، القرضاوي، البوطي، والغزايل، الصحوة، وقيادات اإلسالمية

 للقوات العامل يف الوحيدة التوحيد دولة بصفتها السعودية استدعاء أن النهاية يف فتوى وأخرجوا حضروا هؤالء فكل
 ! مشروع استنصار العلماء عند أصبح االحتالل فهذا. الشريعة تُقرِّه استنصار والغربية األمريكية الصديقة

 يف قامت األمريكان ملقاومة حماولة كم.  م4111 سنة إىل. م6991 من االحتالل من سنوات عشرة بعد واآلن
 السعوديني العلماء وأفىت فاعُتقلوا الرياض أصحاب أما اخلرب، وتفجري الرياض تفجري قط،ف حماولتان مها السعودية؟

 بيان وأصدروا العلماء كبار  هيئة -لكم قلتُ  كما- فاجتمع اخلرب انفجار بعد وأما وقُتلوا، بقتلهم السعودي والقضاء
 : فيه يقولون

 ؛(كذا) رقم الطارئة بدورهتا العلماء كبار  هيئة اجتمعت زيزالع عبد بن نايف الداخلية وزير معايل من دعوى على بناءً "
 التالية الفتوى صدَرت االجتماع هذا على وبناءً  كذا،  يف األمريكية القوات على حصل الذي اآلمث االعتداء لبحث

 ."باإلمجاع

 والنشرات، واجلرائد لتلفزيونا يف اإلعالم، وسائل مجيع يف وُنشرت وأختامهم العلماء بأَساء ُموقَّعة الفتوى هذه فأصدروا
 ! العلماء كبار  هيئة جمموع من اسم 46 آخره، إىل واللحيدان السدالن إىل عثيمني وابن باز ابن عليها ووقع

 بيد اآلن لعلها لندن يف فقْدهتا والوثيقة تنبيه، 44 فيها وجعلتُ  املصرية( اجملاهدين) جملة يف درستها أنا الفتوى وهذه
 -اهلل شاء إن- هبا آتيكم فلسطينيني إخوة عند موجودة أهنا لمتُ ع ولكن املخابرات

 يقصدون" املعصومة الدماء سفكوا وأهنم الشريعة، تقرُّه ال إرهايب عمل اخلرب يف األمريكان على االعتداء: "الفتوى تقول
 واألموال الدماء أهدر نهوأ العمل هذا يصف وبدأ واحد، مسلم وال يُقتل مل اهلل فبفضل األمريكان، املعصومة بالدماء
 واألمن املؤمنة

 عند املسلمني على خمربين الناس كل  فجعلوا" عنهم خيرب أن مواطن كل  على وجيب حرام الفعل هذا: "ذلك بعد وقال
 !األمريكان
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 "أمرهم ويفضح سرتهم يهتك أن اهلل تسأل أن الناس على جيب"

" خالف من وأرجلهم أيديهم تقطع أو ُيصلَّبوا أو يُقتَّلوا أن حكمهم الشريعة، يف معروف فحكمهم عليهم ُقدر إذا"
 الفتوى يف ما أخبث وهذا

 أن يريد واألرجل، األيدي وتقطيع األرض يف احلكم من انتهوا أن فبعد" اجلنة رائحة يروح ال الفعل هذا وفاعل: "قالوا مث
 !! العاملني رب حكم يف وتدخَّل أيًضا اجلنة من خيرجنا

هؤالء العلماء يف كل األقطار وليست خاصة هبيئة كبار ف هؤالء حياربوننا أم ال ؟ أن أسأل سؤال هل  فقطفأنا أريد 
 العلماء؛ حكموا بثالث فتاوي:

 أحد فهل. عليهم اخلروج وحيرم طاعتهم جتب أمور ووالة مؤمنيني املرتدين؛ الكّفار احلّكام أنّ  العلماء هؤالء أفىت -
 منكم أحد ال ومرتدين، كفار  فهد ومنهم املسلمني حكام أن شك عنده -نوجماهدي علم طلبة وفيكم- منكم

 .الشمس عني من أوضح ذلك على واألدلة شك عنده هلل واحلمد
 بالدنا يف املوجودين والصليبيني اليهود أنّ  سوريا مفيت إىل اجلزيرة مفيت إىل مصر مفيت من العلماء هؤالء وحكم -

 .عليهم العدوان حيرم مستأمنني
 األرض يف مفسدين خوارج -والرياض اخلرب تفجريات يف حصل كما– جاهدهم من أنّ  أفتوا الثالثة وىالفت -

 أحدهم يروح ال اآلخرة يف وحكمهم خالف من وأرجلهم أيديه وتقطع ويصلبوا يقتلوا أن الدنيا يف حكمهم
 .اجلنة رائحة

 بعض وذهب املقابالت، يف وموجود عالم،اإل وسائل كل  يف منشور الكالم هذا عندي، من به آيت مل الكالم وهذا
 التطبيع جبواز باز ابن أفىت عليه، ُمصرِّين ووجدوهم فيه وناقشوهم جمالسهم ويف بيوهتم يف إليهم العلم طلبة من اإلخوة

 وازج على عمره آخر إىل وأصرَّ  رَسي، ببيان عليه وردَّ  القطرية، االحتاد صحيفة على البوطي وناقشه اليهود مع والسالم
 .ناقشوه العلماء أن رغم اليهود مع والسالم التطبيع
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 حىت العلم طلبة أحد وبني بينه احلوار محَِي أنه ُمؤخرًا األخبار وجاءتنا عثيمني، ابن إىل وغريهم والغديان العبيكان ذهب
 حىت حاوروهم بل الكالم، هذا على أحد حياورهم مل يُقال فال عثيمني، ابن الشيخ يضرب أن وأراد عقاله الشاب أخذ

 .النهاية

 مثل اجلهاديني طرفنا، من معادلته اجلديد العاملي النظام أن قلنا حنن: فتوى ُأصِدر أن أريد وال سؤال أسأل أن أريد وأنا
 وأمريكان يهود اآلخر الطرف يف الذي أن وقلنا إخل،.. والطالبان العرب واألفغان الدن وابن والرياض اخلرب أصحاب
 الثاين الطرف أما يقتلوا، أن جيب األول الطرف بأن ويفيت يقف فالذي وشيعة، وعلمانيني مرتدين كاموح وأوروبيني

 ما األمريكية، القوات ونرتك إسرائيل، مع التطبيع يف وندخل فلسطني، ونبيع عليهم، االعتداء جيوز ال فمستأمنني
 ؟حكمهم

 كل  حتت غاية، مثانني حتت فيأتونكمه الصالة والسالم: )الرسول علي أخريالقوات األمريكية جاءت مبليون جندي كما 
 111 فيهم جندي ألف 911 جاؤوا وفعاًل  جندي، ألف 911 يعين 91×64111 يعين 38(ألفاً  عشر اثنا غاية
 أناجيل، ووزَّعوا التنصري ومارسوا الدعارة ومارسوا امرأة، ألف 41 وفيهم أورويب، جندي ألف 111 و أمريكي ألف

 أمريكي يهودي كان  سواء يهودي، ألف 11 فيهم ودخل التنصري، أساليب كل  ومارسوا صليب، عليها وياتحل ووزَّعوا
 وأتوا الَكَنسية، طقوسهم ليمارسوا بالرهبان هلم وأتوا الكنائس مئات هلم افتتحوا .سويسري يهودي أو أملاين يهودي أو
 .عنهم للرتفيه وموسيقيني وممثلني واحلفالت بالراقصات هلم

 اليهودي السنة رأس عليه ومرَّ  األمريكي، اجليش يف اليهود أجل من يهودي َكِنيس  11 هلم افتتحوا فعلوا ما ضمن منو 
 اليهودي والبوق النخيل وسعف بالنبيذ هلم وأتوا خليرب ذهبوا وفعاًل ! خيرب يف االحتفال يكون أن فطالبوا اجلزيرة يف وهم
 وحنن خيرب، من أجدادنا حممد أخرج أن منذ سنة 6311 من خيرب يف اليهودي البوق بنفخ حنتفل: وقالوا أبيب، تل من

 .خليرب عائدون

 اجلديد؟ العاملي النظام يف طرف اجلنة رائحة يروح ال هؤالء على يعتدي الذي أن يفتون الذي العلماء هؤالء أليس

                                                           
 (.0953) :البخاري صحيح  38
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 استعراض جمال يف لستُ  أنا مسلمني، أو ينكافر   أو جُمرَبِين أو محقى أو جاهلني أو عاملني هؤالء أن أقول ال هنا وأنا
 وعلى الصحوة علماء وعلى اجلزيرة علماء وعلى اجلزيرة شباب على املطروح السؤال .التصنيف صدد يف أنا وإمنا السبب
 اجلديد؟ العاملي النظام يف طرف هؤالء هل: هو السؤال األمة، هذه من واملكلفني العقل أصحاب وعلى املسلمني علماء
 ال؟ أم اربونناحي وهل

 حنن هذا، النار خط التصنيف، نريد اآلن ذلك، غري أو ُمْكره أو جاهل هو وهل ذلك، تفسري من دعنا: وأقول وأرجع
 الشمال؟ على أمريكا طرف يف أليسو العلماء الشمال، على وأمريكا اليمني على

 هذا وعند يعرفهم، ال أمحق أو عنهم دلجيا منافق إال الكالم هذا بعكس يقول وال الشمال يف أمريكا جهة على هم
 من كثري  وقاله اجلزيرة، يف العلم طلبة وقاله أنا، قلته الكالم وهذا مناقشته، من فائدة وال التكليف جمال عن خرجنا
  من وهو-( فالن) قاَبل أحدهم يل فقال اإلخوة من جمموعة جاءنا واآلن واملعروف، املألوف من أصبح واآلن الناس،
 ال ألننا به؛ نصرح وال -أحدهم فستجده اجلزيرة علماء من عامل 61 أو 61 أكرب عددتَ  إذا يعين اجلزيرة، اءعلم كبار
 ماذا؟ أم كفروا  الفتاوى هبذه العلماء هؤالء وسألته ذهبتُ : األخ يل يقول عليه، ُنضيِّق أو نؤذيه أن نريد

 مجعتهم محقى الناس هؤالء ولكن كفر،  قضية ستلي القضية: "قال مث السؤال، عليه ينكر ومل يضحك أصبح فالشيخ
 ".األمريكان يريده وما احلكومة تريده ما يردد كيان  منهم وشكَّلت احلكومة

 إن- سأستعرضه وهذا العلمي النفاق ينافقوا منافقني بأهنم أوصفهم وأنا َكَفرة،  بأهنم وصفهم وغريه محقى بأهنم فوصفهم
 اجلزيرة، بعلماء خيتص ال الكالم وأقول وأرجع اجلديد، العاملي النظام موضوع يف ناآل ولكن اجلزيرة حبوث يف -اهلل شاء

 وقتلت املسلمني حاربت اليت( بوتو بناظري)لـ االنتخابية احلملة نظَّم الذي من باكستان، علماء وكذلك مثلهم البوطي
 من جزء فهؤالء الباكستان، علماء كبار  من الرمحن فضل رأسهم وعلى باكستان، علماء مجعية عزام؟ اهلل عبد الشيخ
 .اجلديد العاملي النظام

 وسط وتاريخ أوزبكستان تاريخ واقرأوا الشيوعيني؟ جانب إىل حياربوا وجعلهم ستالني مع حتالف املسلمني مجع الذي َمن
 علماء له دَمهَّ  عندما إال املنطقة يدخل أن ستالني استطاع فما السوفييتية، اجلمهوريات يف اإلسالم مفيت آسيا،

 .املسلمني
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 ومشايخ العلماء تأخذ أصبَحت الصني أن مشكلتنا: قالوا الصني من احملتلة الشرقية تركستان مجعية يف إخواننا البارحة
 األرجل يف مساج هلم ليعملوا الفتيات ببعض ويأتوهم جنوم اخلمس فنادق يف ويستقبلوهم بكني، إىل والدين الطرق

 .الصني مقاتلة جيوز وال أمور أولياء هؤالء: ولواويق تركستان إىل فريجعوا

 أهنا تُتصور ال فالقضية ذلك، على وقس معه، ووقف ألتاتورك أفىت َمن ومنهم إلسرائيل، يفيت من العلماء من اآلن
 اخلري خري وأن العلماء شرار الشر شر أن إالَّ : )-والسالم الصالة عليه- الرسول قال وكما عام بالء هذا باجلزيرة، خاصة
 بأهنم أشر شيء. فوصف علماء السوء 39 ،(العلماء خيار

 ترجع وجذوره 4111-6991 سنة من تكون العاملي النظام أن نقول اجلديد العاملي النظام عن سؤالك على فإجابةً 
 رب،احل طرف يف اإلسالم أهل كل  فليس معادلته وأما ،-والسالم الصالة عليه- الرسول أيام من الروم مع صراعنا إىل

 والشيعة والعجم العرب والعلمانيني املرتدين واحلكام األوروبيني والصليبني واألمريكان اليهود يصارعون السالح أهل وإمنا
 .اإلسالمية الصحوة قادة من َفَسد من األخرية الفئة وبقَيت السلطان، علماء من النفاق وعلماء املنحرفة والطوائف

 من النظام العاملي اجلديد أم ال؟ جزء ة على أبو احلسن احملضار فهل هو حد احلراب (..)عندما يوقع   اآلن

 ال؟ أم اجلديد العاملي النظام من هو فهل الدولة، مع ويقف اجملاهدين بكتائب اجلزائر يف النحناح حمفوظ يطعن عندما

 الفعل، هذا يفعلون ملاذا الناس هؤالء أعلم ال: "اجلزائر يف يقاتلون الذي الشباب عن الغزايل حممد الشيخ يقول عندما
 بن وعلي مدين عباس ويسب" اجلزائر يف واملسلمني لإلسالم قدم ما على أبيض بوجه ربه الشاذيل يلقى أن أرجو وإين
 ! هؤالء مع ويقف اجلزائر يف واإلسالميني حاج

 يلقي أن واألشرار األخيار من منهم بقي ومن اجلزائر يف املسلحني يدعو اجلزائري بكر أبو الشيخ أخرية، فتوى واآلن
 أيها- إنكم: "يقول ونصف، شهر قبل من اجملتمع جملة عنه نشَرت كما  ويقول الرئيس، طائفة يف ويدخلوا السالح
 هبذا ربكم غضب بذلك واستحققتم احلرام الدماء واستحللتم احلرام املال واستحللتم إخوانكم قَتلتم وإن -اإلخوة
 وأديتم حجكم وحججتم رمضانكم وصمتم صالتكم صليتم إن فإنكم أمامكم، توحةمف التوبة باب ولكن الفعل،
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 مع اجلنة وتدخلون ربكم ملغفرة تتأهلون فإنكم اهلل، حفظه بوتفليقة العزيز عبد الرئيس سيادة أمركم ويل وأطعتم زكاتكم
 .40 "األبرار

 واملسلمني؟ اإلسالم حرق على ماذا؟ على أيده" اهلل وأيده اهلل حفظه" مرتد، وهو" بوتفليقة الرئيس سيادة: "يقول اآلن

 عبدك أيد اللهم: فيقولون مصر، يف الُعبيديِّني مللوك َيدعون الذين السنة أهل علماء بكفر أفتوا القريوان يف السنة علماء
 فما َكَفرة،  فهم األرض يف اهلل حُياربَ  أن رضي فقد بالبقاء السنة أهل من هلم دعا من: فيقولون. األرض وملوك فالن
  العامل ويدعو)..( الرمحن عبد يقف عندما: سؤال أسأل ولكن أَُكفِّره وال وأنا للطواغيت، ليدعو احلرم يف يقف مبن بالك
 أليس فهذا الكعبة، باب على وهو املنابع لتجفيف خمطط ويضع منابعه، وتشتيت اإلرهاب مكافحة يف للوقوف كله
 .اآلن أصنف أن أريد ولكن األحكام أضع أن بصدد لستُ  هنا وأنا اجلديد؟ العاملي النظام من جزء

 اهلل؟ لقدر حماربة هي فرنسا وحماربة اهلل َقَدر من فرنسا أن أفتوا عندما اجلزائر يف الصوفية علماء يقف أين

 أمور؟ والة اإلجنليز وأن اآلن منسوخ اجلهاد أن أفتوا الذين اهلند علماء يقف أين

 وعندما جتيب، سوريا مفيت عن أسألك وعندما بصراحة، جتيب اجلزائر؟ مفيت يقف أين: أسألك عندما أنت اآلن
 وعندهم زهد عندهم الكثريين جند قومك علماء عن أسألك عندما ولكن عندك، إشكال وال تكفره البوطي عن أسألك
لباب كالم يف كتاب ، ومن أمجل ما َسعت يف هذا االسلطان وعلماء السعودية عن احلديث عند سأحبثه وهذا! تقوى

ٌر ِمْن أُولَِئُكْم أَْم ﴿: أنا أسألكم عن من يقف هذا املوقف لشيخ أيب حممد املقدسي، قاللالكواشف اجللية  َأُكفَّارُُكْم َخيـْ
 وعلماء األزهر علماء يعين الشاهد، هذا على النطباقها اآلية هذه أَسع مرة أول كأين  أنا وفعاًل . 41﴾َلُكْم بـَرَاَءٌة يف الزُّبُرِ 

 .الزبر يف براءة عنده هذا فهل الناس، من كثري  فيتوقف هؤالء أما كذلك،  والبوطي سوريا وعلماء فيهم، تتكلموا مصر

- قفزوا الوزارة ومن الوزارة، إىل قفزوا الربملان ومن الربملان، دخلوا اإلسالمية الصحوة قادة: شديد باختصار أخي، فيا
 كان  فإذا احلكم، يف شركاء أصبحوا الناس فهؤالء اليمن، حتكم اليت الرئاسية نةاللج يف أعضاء إىل -اليمن يف كما

  احلاكم كان  وإذا الشريعة، تطبيق يف مشاركون فهم للشريعة ُمطبِّق كان  وإذا اإلسالم، يف مشاركون فهم مسلم احلاكم
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 هؤالء توصيف عن أتكلم ولكن هذا على وأؤكد اآلن، األعيان أحكام أُلقي ال وأنا الردة، أَْعمدة فهؤالء مرتد كافر
 .العلماء

 هذا يف يشاركوا أمل فيه الذي فاإلسالميني الربملانيني، اإلرهاب ملكافحة قرار ويضع جيتمع عندما املصري الربملان اآلن
 العام قباملرا خليفة، الرمحن عبد حممد ابن ماجد العدل ووزير باإلعدام، األردنيني اجلهاديني على حُيَكم عندما القرار؟

 الكفر، وصف عليه ينطبق هل أتكلم ال أنين وأعيدُ  الكفر؟ طائفة ومن الكفر أعمدة من أليس فهذا املسلمني، لإلخوان
 ال؟ أم حتاربنا اليت اجملموعة هذه من هو هل أتكلم ولكن

 يهودي، بأمر قُتل ؟احملضار احلسن أبو قتل الذي ومن قتلهم؟ الذي فمن ويُقتلوا، الرياض تفجري أصحاب مُيَسك عندما
 أو سعودي سياف أو جالد وقتَـَله ميين، أو سعودي قاضي عليه وَحَكم ميين، أو سعودي خُمرب واعتقله أمريكي، وطََلب

 السيف، ضرب الذي ليس هؤالء؟ من املهم هو فمن اليمين، أو السعودي الشيخ األمور هذه بكل أفىت والذي ميين،
 . الفتوى هبذه الشرعيَّة أضفى من هو املنظومة هذه يف ركن أهم همته،مب ليقوم إنسان أي يأجر أن فممكن

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اهلل مكتوب بني عينيه " آيس من رمحة الرسول عليه الصالة والسالم: )
 آيسٌ ) جبينه ىعل مكتوب اهلل يلقى فهذا(!! هكذا بيده أشر أو أقتلوه) كلمة  نصف يعين" اقتـ: "قال لو هذا 42("اهلل
 مث األرض، من ننفى أو خالف من وأرجلنا أيدينا وتُقطع وُنصلَّب نُقتَّل أن علينا أفىت مبن بالك فما ،(اهلل رمحة من

 ! اجلنة رائحة أحدهم يروح ال: وقال اجلنة، من حَرَمنا

 يوم إىل الدن ابن من بريء أنا": العريض باخلط الكويتية( العام الرأي) جملة يف له ُنشر الوادعي هادي بن مقبل الشيخ
 ألنه الدن؛ بن من بريء يدَّعيه، الذي السلفي باملنهج حاكمنا إذا يعين" الشريعة ترضاها ال إرهاب وأعماله القيامة
 ! ويتوب؟ يؤمن لن أنه عرفتَ  هل القيامة؟ يوم إىل منه تربأ كيف  ولكن إرهايب،

 فال التوبة قبل عليهم ُقدر توبة، هلم ليس هؤالء: "فقال تيبه،نست له قالوا األزهر، شيخ بفتوى أُعِدم قطب سيد
 الذي الصحوة مشايخ على اطرحوها فهذه أسلموا، أو كفروا  هل النظر بغضِّ  العدو صف يف القوم فهؤالء "،ُيستتابوا

 وأنا السؤال، صياغة بصدد أنا األحكام، إصدار بصدد لستُ  أنا األحكام، هي ما يفتوا هم السمحة بالعقيدة يتغنَّوا
                                                           

 (.2443: )الجامع ضعيف في األلباني ضعفهُ  42
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 نصيبه يأخذ كلهم  هبؤالء، وينتهي باليهود يبدأ اجلديد العاملي النظام أن وأشهد لك أقول أن وبصدد التصنيف، بصدد
 وأفغانستان والفلبني وكشمري والشيشان واهلرسك البوسنة حضروا اجلزيرة من شباب أن تفسر كيف  وإال احلكم، هذا من

 األمريكان ويدخل السعودية وإىل اليمن إىل اآلن يعود اجلهاد، يف معنا الشباب عأشج من وكانوا حسًنا بالءً  وأبلوا
 موجود هذا كل  بل سالح؟ أو رجولة أو شجاعة ينقصهم؟ الذي ما ملاذا؟ واحد، طلقة يطلقوا وال القوات وتدخل
 فهي الدن وبن والفقيه املسعري نشرات قراءة حُيرَّم: "ويقول عثيمني ابن خيرج عندما شرًعا، أيديهم ُغلَّت املشكلة ولكن

 "األرض يف مفسدين عن تصدر األرض يف مفسدة نشرات

 !سيتبعك؟ فمن األرض يف املفسدين من الناس نظر يف تكون فعندما

 مئة معه ليس اآلن وإىل والصرف، واملعسكرات اجلهاد يف سنوات أربع له الدن بن أسامة الصاحل الرجل هذا إىل وانظر
 ملاذا؟ سعودي،

 تتحرك؟ مل الناس ملاذا لندن، يف كنتُ   عندما -عنه اهلل أفرج- الفواز خالد أخونا مرة ألتُ س

 أعمامه يرفع ُيسجن أو يُقتل أو عليه ويُقبض األسد حافظ ويقاتل سوريا يف جياهد الذي كنتم  أنتم أخي، يا: يل فقال
 "بطل ابنهم نظرهم ففي به، فخرًا رؤوسهم حارته وأهل وأخواله

 ومبلغ َدْين على احلارة أهل من اثنني اختصم: يل فقال حارتنا، أهل من معاريف أحد يل حكى صحيح، كالمال وهذا
 .حبقه ويطالب اآلخر يسب احلق صاحب فقام املال، من

 .النصريي النظام قتال يف شهداء ولدين عنده هذا اهلل اتقِ  أخي، يا: ثالث رجل له فقال

 اهلل -وتعاىل سبحانه- اهلل أمام هذا أخاصم قدرة عندي ما أنا: العامية باللغة له قال غضبان كان  الذي احلق فصاحب
 .عنده َدْين يل يعد مل يساحمه

 !! عامي رجل وهذا اجلهاد، يف أوالده ألن فقط
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 وأخواله أعمامه نظر يف فيصبح يُقتل أو ُيسجن أو عليه يُقبض الذي أن اجلزيرة يف مصيبتنا حنن: "الفواز األخ يل قال
 إذا اآلن وزوجيت وذاًل، خجالً  األرض يف رؤوسهم ينزلوا وأهله وخارجي، وتكفريي وجمرم األرض يف مفسد وقبيلته
 أصحاب مثل الناس عند تصنيفنا فنحن األمر، ويل على خرج الذي اجملرم زوجة هذه سيقولوا فأهلها لبالدها رجَعت
 ".والفواحش واحلشيش اجلرائم

هؤالء الناس  ، وأنباب التصنيف هذا الكالم منولذلك أنا أقول لك  ،فرضها العلماء فمن الذي فرض هذه الصورة؟ 
يف أسئلة حول اجلزيرة.  ة وباألدلة الشرعيةيعإن شاء اهلل يف القضايا الشر آخر  يف النظام العاملي اجلديد وسيأيت تفصيل

 .والسعودية

تب وأقوال يدخل في دائرة على شاكلتهم من ك الكتاب المختلفون والشعراء ومن ههل ما يقولالسؤال الخامس: 
 ؟ مبيننا وبين النظام العالمي الحديد، وهل يجب علينا كتيار جهادي قتلهم وإقامة الحد عليهالصراع 

بسم اهلل الرمحن الرحني واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، نتابع اليوم 
هـ، تعليقاً على السؤال السابق الذي تكلمنا فيه حول النظام العاملي اجلديد وردنا هذا 6346شعبان  64اجلمعة 
 السؤال.

 واآلن العرب، بالد يف شاكلته على ومن رشدي سلمان مثل جًدا انتشر بالء ألنه جًدا؛ مهم السؤال هذا موضوع
 نسيت- مصري كاتب  اجملال هذا يف حدث ام آخر ومن القرآن، أو الدين يسب يشتهر أن يريد واحد كل  أصبح

 وحَكَمت -وتعاىل سبحانه- اهلل لسب تعرضوا كويتيتني  وكاتبتني رشدي، سلمان كتاب  شاكلة على كتاب  كتب  -اَسه
 -تعاىل- اهلل سب عقوبة كل  وهذه التنفيذ، وقف مع شهور ثالث أو لشهر والسجن دينار 611 بغرامة احملكمة عليهم
 !!عندهم

 واملكيدة، واحلرب الوعي باب من هي املوضوع هذا يف األساسية النقاط من عدد إىل أنبه أن وأريد جًدا، َكثُر  فاملوضوع 
 أئمة من فهو الصورة هبذه الدين على تعدَّى ومن يستتاب، وال يُقتل -والسالم الصالة عليه– الرسول سب من أن أواًل 
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 هَلُمْ  أمَْيَانَ  اَل  ِإنَـُّهمْ  اْلُكْفرِ  أَِئمَّةَ  فـََقاتُِلوا ِديِنُكمْ  يف  َوطََعُنوا َعْهِدِهمْ  بـَْعدِ  مِّن نـَُهمأمَْيَا نََّكُثوا َوِإن﴿: -تعاىل- قال كما  الكفر،
 ألهنم طعنوا يف دين اهلل.  ؛فسماهم اهلل تعاىل أئمة الكفر 43 ﴾يَنتَـُهونَ  َلَعلَُّهمْ 

 " عليهم؟ احلد وإقامة لهمقت جهادي كتيار  علينا الواحب وهل: "سؤاله على أُرَكِّز ولكن

َمكَّن، احلاكم حق يف يكون فهذا العمل هبذا يقوم ال من يأمث حبيث للوجوب بالنسبة: أقول
ُ
 الدكتور سألتُ  مرة وأنا امل

 املرتدين هؤالء على فقط ليس فيها، نقاتل اليت اجلهاد مناطق يف احلدود تطبيق موضوع عن العزيز عبد بن القادر عبد
 يف  َمكَّنَّاُهمْ  ِإنْ  الَِّذينَ ﴿ صفات من هذا ألن الواجب؛ من هذا ليس: فقال بيننا، فيما والسارق الزاين لىع أيًضا وإمنا

 إال يفعله مل من يأمث حبيث يتوجب ال فهذا، 44 ﴾اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َونـََهْوا بِاْلَمْعُروفِ  َوأََمُروا الزََّكاةَ  َوآتـَُوا الصَّاَلةَ  أَقَاُموا اأْلَْرضِ 
َمكَّن احلاكم حبق

ُ
 .امل

 أن أراد ملن -وتعاىل سبحانه- اهلل وُنصرة الناس هؤالء َشوَْكة وَكْسر املصلحة قضيَّة فبقيت الوجوب، قضية عن هذا
ستهدف على يعتمد األمر هذا: وأقول ذلك، يفعل

ُ
 هذا وطبيعة الصراع؟ دائرة خارج أو الصراع، دائرة داخل هل امل

 حدود هي الصراع دائرة وحدود كاحلداثيني،  الكفر من كثرية  أبواب يف داخلني أناس اكهن يعين به؟ أتى الذي الكفر
 .واملرتدين والصليبيني اليهود وبني املسلح اجلهادي التيار بني الصراع

 إذا ولكن مأجور، فهو هذا مثل قـََتل َمن أن -أعلم واهلل- أرى فأنا العام الكفر يف املقالة هذه أو الشعر بيت كان  فإذا
 زمن يف ألننا آخر؛ له وليس أول له بأمر فسننشغل والشعراء والصحفيَّني احلوادث هذه ُنالحق حبيث الباب هذا فتحنا

 . أصاًل  الصراع دائرة من سيخرجك هؤالء استهداف أن حبيث جًدا، منتشر والكفر الدجال يدي بني

 العريب، الوطن جريدة حترير رئيس ظهر أبو الوليد ياة،احل جريدة حترير رئيس اخلازن جهاد أمثال الُكتاب من كان  إذا أما
 آيات على يتهجموا أهنم مبعىن الصراع، دائرة داخل من وللدين -وتعاىل سبحانه- باهلل للكفر يتعرضوا الناس فهؤالء
 اجلهادي، تيارال ويهامِجوا الصراع دائرة داخل من وَيكفر َيكتب فهو باإلرهاب، ويتهموننا األصولية القضايا وعلى اجلهاد
 .وكذا كذا  فعل ألنه قتل بأنه بيان وُيصدر فُيقتل قـَْتلهم، الواجبات أوجب من أن أعتقد الناس فهؤالء

                                                           
 .(05) :التوبة 43
 .(40) :الحج 44
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 التيار ينشغل أن أرى ال ولكن قتلهم، فيجوز اإلسالم لشعائر أو لألنبياء التعرض مثل القتل توجب بقضايا يأيت من أما
 وغياب العام الكفر أعراض من هي -قطب سيد قال كما- الدوائر هذه ألنو  وطّم؛ عمَّ  املوضوع ألن هبم؛ اجلهادي

 -وتعاىل سبحانه- اهلل حكم

 التيفوئيد، مرض بالء أصل فهو التيفوئيد فريوس التيفوئيد، بفريوس نشبهه أن ميكن -وتعاىل سبحانه- اهلل حكم غياب
 لو فنحن التيفوئيد، أعراض عنده جسمه، يف عام فتور وعنده صداع وعنده إسهال عنده التيفوئيد مريض جتد ولكن
 فبدواء التيفوئيد فريوس وعاجلنا العلة عرفنا لو حني يف املريض، ُيشفى فلن لألعراض عالج وأعطينا التيفوئيد فريوس تركنا

 45. * -عليه اهلل رمحة- قطب سيد ضربه املثال وهذا- األعراض مجيع تتوقف واحد

 أن لنا تبنيَّ  اجلديد العاملي النظام ومع الصراع ومع الوقت مع ولكن الفريوس، هو اهلل شرع ِغَياب أن نظن كنا  وحنن
 شرع غياب وسبب البالءات هذه كل  سبَّبَ  الذي األساسي الفريوس وأن األعراض، من عرض أيًضا هو اهلل شرع تنحية

 ووىلَّ  الشكلي االستقالل وأعطانا يةالثان الصليبية احلمالت يف احتلَّنا الذي والنصارى اليهود صائل الصائل، هو اهلل
 من السلطان أعوان من تِْرس حوهلم جعلوا املرتدين هؤالء مث املرتدين، هبؤالء انشغلنا حبيث املرتدين هؤالء علينا

 مشغولني فصرنا هبم، فانشغلنا والسجانني اجلالدين من تِْرس حوهلم جعلوا وهؤالء هبم، فانشغلنا واألمن االستخبارات
َله األعراض آخر من هذا الدورية شرطي حني يف الدورية، يف شرطي بأصغر َله الدولة أمن جهاز وقـَبـْ  الداخلية وزارة وقـَبـْ

 .األعراض من عرض وإمنا البالء سبب ليس نفسه هو الذي األكرب املرتد احلاكم إىل تصل أن إىل

 وهو املرتدين هؤالء علينا َسلَّط الذي البالء صلأ معاجلة حنو التحول نظرية هي اآلن فيها أكتب اليت اجلديدة فالنظرية
 والفريوس البالء أصل اآلن إذن، الصائل، وَفرَضت الثالثة الصليبية للحمالت تطورت اليت الثانية الصليبية احلمالت

 لدرجةبا والصليبيني اليهود الثالث، بأقطابه اجلديد العاملي النظام هو األعراض هذه ختتفي حىت نعاجله أن جيب الذي
 .فاألقل األكرب ذلك بعد املرتدين كبار  مث األوىل

                                                           
 )الملف السادس(. نهاية الوجه األول من الشريط الثالث وبداية الوجه الثاني 45
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 خاصة املسلمني حرب يف متخصصني أناس وهناك ،عليه يُقضى أن فيجب اإلعالم هذا يف يعمل الرجل هذا كان  فإذا
 دهم،وتـََقصُّ  اجلهاديني أخبار تتبع إال شغل هلم ليس متخصصني ُكتَّاب  فيها فتجد كمصر،  لإلسالم احملاربة البلدان يف

 (.اليوسف روز) صحيفة مثل الباب هذا يف متخصصة الصحف بعض وجتد

 األعراض هبذه اجلهادي التيار يتفرغ أن أرى وال خيار فيه فاألمر العام الكفر من الرجل هذا كفر  كان  إذا ألوجز، فأرجع
 من األمريكية اهليمنة إخراج أي- بالدنا من الصائل إزالة الصائل، وهو األساسي السبب بزوال ستزول ألهنا الكثرية؛

 القوى هذه من مستمدة قوهتم ألن الشجر؛ أوراق مثل تلقائًيا يتساقطون املرتدين العرب احلكام سيجعل -بالدنا
 . املنطقة يف املوجودة

يقة وهذا سبق له شاهد يف تارخينا احلديث بعد زوال اإلحتاد السوفيييت؛ فبزوال اإلحتاد السوفييت سقطت ديكتاتوريات عر 
 رئيس مايزير دي لوثريف أوربا الشرقية عشرات السنني. ومل يكن يف احللم أن تسقط أنظمة مثل نظام  تسيطرظلت جًدا 
يف رومانيا وغريها من هذه األنظمة العاتية، فبقطع  تشاوشيسكويف أملانيا الشرقية أو مثل نظام  الشرقية أملانيا وزراء

 السوفيييت سقطت تلك األنظمة. نظامالتأتيها من  اليت كانتالكهرباء 

 املفيدة التجارب ومن قتلهم، جيب فهؤالء -كالمه  من يُعَرف وهذا- الصراع دائرة صميم يف يعمل الكاتب كان  إذا أما
 فيه كتبتُ   قريًبا، -اهلل شاء إن- ُأخرِجه اجلزائري اجلهاد يف حبث كتبتُ   وأنا اجلزائري، اجلهاد يف حصل ما الباب هذا يف

  اجلزائري اجلهاد يف حَصَلت اليت اخلطرية واالنزالقات واألخطاء املفاجآت جانب إىل أنه وقلتُ  املوضوع هذا يف فصل
 صحفي، 11 من أكثر اجلزائر يف وقُتل هؤالء، أمثال من للصحفيني خاص جهد أفردوا أهنم منها إجيابيات هناك كانت

 .اإلسالم قضايا يف ويتطاول يكتب أن يتجرأ صحفي هناك يصبح مل حىت

 :يقول فقط واحد سؤال وبقي ،"السعودية" َسِّي وما اجلزيرة مبوضوع متعلقة بَقَيت اليت األسئلة كل  -تقريًبا- اآلن

منطقة المثلث الذي ذكرنها الفترة القادمة في  في حصولهاما موقفنا من األحداث المتوقع السؤال السادس 
 ؟(الشام-جزيرة العرب-أفغانستان)

 املوجودين الطالبان شوكة وتقوية أفغانستان يف الثبات فعليه أفغانستان يف كان  فمن حبسبه، كلٌ :  -أعلم واهلل- أقول
 يف الثابت اجلناح تقوية يعين ،-ذكرنا كما- فيهم ما على الدويل النظام ضد معنا املتحالفة األحالف آخر ألهنم هنا؛
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 ذكرتُ  كما- أعتربهم أنا مجاعات؛ ومنها ُكَتل  ومنها أفراد منها هنا العربية اجلهادية التجمعات تعرفوا وكما الطالبان،
 طويل، ومركب عريض، ومركب بطيء، ومركب سريع، مركب فمنها اهلل، سبيل يف وجتاهد لتبحر مراكب -لإلخوة
 .اهلل سبيل يف كلها  حركة فهذه فرادى، االجتاه نفس يف يسبحوا الناس وبعض

 فيها اسُتضعف اليت األخرى املناطق يف هو َمن وعلى أفغانستان، يف يثبت أن نستانأفغا يف هو َمن على أنه أعتقد فأنا
 هجرهتم أرى واملكيدة واحلرب الرأي باب من: فأقول كشمري  أو الشيشان أو البوسنة يف كما  ُيصفَّْوا أن وكادوا املسلمني

 كان  سواء الكثري، للمجموع يضيف ناه الكفة إىل فدخوهلا خربات عندها عسكرية وخربات كوادر  ألهنا ألفغانستان؛
 الظاهرين) نشرة من السابق العدد يف ذكرنا كما  احلق على الظاهرين طليعة أعتربُهم الذين العرب األفغان أو الطالبان

 من أفغانستان يف وَمن الطالبان طليعتهم ويف السالح حيمل َمن هم الزمان هذا يف احلق على الظاهرين: فقلنا( احلق على
 يف حيصل كما  اإلسالم بالد يف األخرى اجلهادية اجلماعات من السالح محل َمن كل  هبم ويلحق العرب، فغاناأل

 .البلدان وبعض فلسطني

 الصائل جهاد اليوم اجلهاد أن -والفقهاء العلماء أفىت كما- فأرى اجلزائر أو اجلزيرة أو أوروبا يف بالدهم يف كان  َمن أما
 لو: يقولوا الفقهاء مشويل، فهم نفهمها أن جيب القضية وهذه مسلم، كل  على عني فرض( تدينواملر  واليهود الصليبيني)

 ومن جاورهم من فعلى عجزوا فإذا الصائل، هذا دفع البلد أهل فعلى الشام يف أو اليمن يف -مثاًل - الصائل نزل
 .املسلمني كل  يعم حىت جاورهم

 حنن أصبحنا املسلمني، قضايا وعوملة -يقولون كما- واحدة قرية إىل العامل وحَتوُّل الدنيا عوملة بسبب اآلن: وأقول
 وجودنا على أثر له أفغانستان يف علينا والعدوان أفغانستان، يف أثر له اجلزائر يف علينا فالعدوان اعتبارية، كتلة  املسلمني

 يف أو اجلزيرة يف املسلم كان  سواء لالصائ دفع قضية يف املسلمني مجيع تنال العني فرضية أن اآلن فأعتقد مكان، كل  يف
 . مكان أي يف أو أوروبا

 هو الذي املكان يف الصائل يدفع أن فيه هو الذي املكان يف الصائل دفع على قادر كان  إذا اإلنسان يفعله ما فأفضل
 احلصار يف بنا يلحق أن على مكانه يف يدفع أن -كمسلمني  لنا أنفع- واملكيدة واحلرب الرأي من أنه أنا وأعتقد فيه،
 ُمتمرِّسة، قوية كتلة  جيعلنا أنه إجيابياته سلبياته، وله إجيابياته له احلصار وهذا حصار، يف هنا فنحن أفغانستان، يف هنا
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 يرفع كثرية  إجيابيات له الدويل السلطان خارج أرض يف بعضنا مع فوجودنا املسلمني، مشاكل حيل حىت يتجمع جيش
 ستلحقه احلصار هذا يف ودخل بنا حلق فمن القدرة، مستوى من ويرفع التدريب مستوى نم ويرفع الرتبية مستوى من

 العطاء سن يف شاب كان  إذا خاصةً  مكانه يف اجلهاد عن يعجز من بنا يلحق أن الواجب أقول ولذلك كثرية؛  إجيابيات
 لديه ليس متخفف شاب اإلنسان يكون حيث اجلهادية اجلذوة سن هي فهذه ،49 إىل 61 أو 64 اجلهاد، سن ويف

 اآلن فنحن الدعوة يف أقول وال اجلهاد يف دور لنفسه جيد ال كان  إذا هنا بنا فليلحق كبري،  عطاؤه وبالتايل وأوالد زوجة
 .الصائل دفع مرحلة يف اآلن حنن اجلزيرة، ألسئلة نأيت عندما النقطة هذه عن وسنتكلم الدعوة، مرحلة جتاوزنا

 أحدهم واإلخوان ويدخن، اجلمعة إال يصلي ال واألب تصلي، األم إخوان، ستة أو مخسة من أسرة هناك أن تصوَّر
 من كثري  وبينهم متحجبة، وأخرى سافرة، وأخت صويف، واخلامس سلفي، والرابع تبليغي، والثالث إخواين، والثاين ملتزم،

 ووجدنا حريق واشتعل البيت جدار ُهِدمو  إال شعرنا ما مث احلال هذا على كنا  فلو وبراء، ووالء واخلصومات اجلداالت
 السابقة؟ الصورة على األسرة يف ستستمر اجلداالت أن تتصور فهل أرضنا، من قطعة ليأخذوا اجلدار هدموا جرياننا

 األم وجتد أوالده، يف يصرخ ملتزم النصف األب فتجد قامت، كلها  الناس جتد أن والفطري التلقائي الطبيعي الشيء
َحجَّبة، تساعد الساِفرة وجتد للمساعدة، اطلبً  تـَُوْلِول

ُ
 الذي" الُصيَّع" اإلخوان جرياننا مع يشتبك من أفضل جتد ورمبا امل

 . متعاونني الناس وجتد ورجولة، خنوة عندهم ولكن الشوارع يف حياهتم قضوا

 ال أننا حىت شروط هلا طتشرت  ال الصائل دفع فقضية وفاجر، بر كل  مع اجلهاد من الشريعة يف ندرسه ما معىن هو وهذا
  وأصبحنا أطرافه من ُأِكل املثال، هذا من أسوأ اليوم اإلسالمي العامل فحالة والتمايز، والصفاء الرايات قضايا فيها نشرتط

 .الناس كل  منها يأكل كالَقْصعة

 الصحوة أن اآلن أراه لذيفا نُؤخِّر، وماذا نُقدِّم ماذا فنعرف األولويات ترتيب أمهية هو األخر واألمر ناحية، من هذا
 بيتنا، على اجلريان فيه دخل الذي السابق املثال يف اآلن حنن أننا لو فتصوَّر الصائل، دفع بقضية اآلن تشتغل أن جيب
 جيلس إخواين أو حتريري املسلمني بقضايا ُمهتم والثاين غرفته، يف احلديث حُيقِّق بالعلوم ُمهتم األول ملتزمني، أربعة أننا

 الباري فتح) كتاب  ويقرأ العلم َيْدُرس والرابع بأذكاره، منشغل صويف والثالث ،-يقولون كما- الثمرة وينتظر ويُِعد يكتب
 طرف، من األخت ِعْرض ينتهك وبدأ تـَُوْلِول النساء وبدأت السارق ودخل غرفته، يف( البخاري صحيح شرح يف
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 اآلن أنا! الكالم؟ هبذا عالقة عندي ليس أنا عاقل يقول أن كنمي فهل ويصيح، يتأوَّه واألب األم، وأموال ُحِلي ويسرق
 بعد، أنتهي ومل األوراد من ورد يف أنا يقول آخر أو! وُأسعفكم؟ سأخرج البحث من أنتهي وعندما علمية مسألة أدرس
 !!الليل بقيام مشغول اآلن أنا يقول وآخر

 وكما األذكار، وقت وال األوراد وقت وليس الدعوة وقت يسل الوقت فاآلن املثال، هذا مثل متاًما اآلن الصحوة فحال
 حتتاجها عندما جاهزة تكون حىت هلا تعطيه الذي الدابة طعام: والعليق" العليق ينفع ال الغارة عند" املثل عندنا يقول

 . لقب من ُتطعمها مل اليت الدابة إطعام يَنفع فال الغزو وقع الصائح يصيح فعندما الغارة، تأيت وعندما

 دفع من -وتعاىل سبحانه- اهلل توحيد بعد أوجب ليس أنه: -تيمية ابن نقل كما- أمجعوا والعلماء صائل، هناك فاآلن
 .الصائل

 وال دراسة وقت وال دعوة وقت ليس فاآلن الصائل، تدفع مث التوحيد وتفهم اهلل إال إله ال تقول أن منك املطلوب يعين
 فيها حيشد كان  اليت الفرتة يف َجاَءهُ  -اهلل رمحه- عزام اهلل عبد الشيخ اجلامعات، إكمال وقت وال أسانيد حتقيق وقت
 مث السنة أهني فهل الغزو يف أطباء ويلزمكم الطب كلية  يف اخلامسة السنة يف أنا: يقول رجل أفغانستان يف للجهاد الناس
 السادسة؟ السنة بعد آتيكم

 حباجة حنن اآلن أطباء، إىل وليس ومقاتلني جنود إىل حتتاج األمة اآلن ة،احلاج من أكثر األطباء اآلن: الشيخ له فقال
 . ميدانيني وألطباء ميدانيني ولدعاة ملقاتلني

 ويف الكويتية املستشفيات ويف بيشاور يف األطباء ومئات عشرات هناك كان  أفغانستان يف اجلهاد يف كنا  عندما
 ويعاجل املقاتلني مع يتحرك يعين ميداين طبيب العركة، وسط يف يدانينيامل لألطباء حباجة كنا  ولكن اإلغاثية املنظمات

 إىل حنتاج اآلن فنحن ،-باخلري اهلل ذكره- مجال والدكتور قُتل، -اهلل رمحه- اللييب صاحل الدكتور مثل امليدان يف اجلرحى
ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ   ِمنْ  نـََفرَ  فـََلْواَل ﴿: -تعاىل- قال كما  دعاة  ومربني ميدانيني، دعاة ولكن 46 ﴾الدِّينِ  يف  لَِيتَـَفقَُّهوا ةٌ طَائِفَ  ِمنـْ

 .جواب هلا عندنا ليس اليت النوازل يف ويُفيت املعمعة يف يدخل يعين ميدانيني، ومفتني ميدانيني،

                                                           
 .(055) :التوبة 46
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 داليهو  َضْرب: مبعىن الصائل، دفع واجب يؤدي أن يستطيع كان  من أنه بالسؤال، املقدمة هذه ربط املهم من: فأقول
 ضمن قتايل بفعل يقوم أن يستطيع يعين األسرى، وإنقاذ املستضعفني عن والدفع املرتدين كبار  وَضْرب الصليبيني وَضْرب
 أجنبية لعائلة سيارة حبرق وانتهاءً  الفعلي القتال على والتحريض املنشورات وتوزيع اجلدران على الكتابة من ِبْدءً  ُجهده

 بالد إىل تطبيع عملية يف جاء يهودي َضْرب أو ،(العرب جزيرة من املشركني خرِجواأَ : )فقال وجودها اهلل رسول حرَّم
 بلده، يف يُقاتل أن كمسلمني  لنا أجدى هذا: فأقول واليهود، واملرتدين الصليبيني ضد أعمال أي عمل أو املسلمني،

 أن لنا فأجدى هناك، يضرهبم أن يعويستط أسرتاليا يف أو كندا  يف أو أوروبا يف بأعمال يقوم أو يدرس رجل كان  وإذا
 .واحدة بقعة يف حيصرنا أن يستطيع وال الضرب يأتيه أين من العدو يعرف ال حبيث هناك يضرهبم

 ولكن خراسان، يف باجملاهدين يلحق أن فأرى بلده يف األعمال هبذه يقوم أن األسباب من لسبب يستطيع ال إنسان أما
 البالد، هذه يف الدائمة واإلقامة واجلهاد اهلجرة بِِنيَّة بل الصاحلني اجلزيرة شباب ممعظ يفعل كما  السياحة بِِنيَّة ليس
 حبيث لوحده يأيت لوحده كان  وإن بأبنائه، يأيت أبناء لديه كان  وإذا نفسه وُيسلَّح يكفيه مبا يتزوَّد مث كفاية  يف أهله فيرتك

 .قعت أن ميكن أهنا حتدثنا اليت الكربى املعمعة دفع يف يشارك

 وبدؤوا الروس جاء عندما يعين مجيًعا، وقتاهلم وصليبيني يهود من الصائل دفع باملختصر، األحداث هذه جتاه فواجبنا
 الروس؟ ُضرب أين الروس؟ على اإلسالمية األمة ردة كانت  فماذا العامل، كل  يف أخبارهم ووصلت الشيشان يف يذحبوا

 غريها أو بعصى أو بسكينة سواءً  السالح من نوع أي يَأخذوا أن اجلزيرة من شباب من أربعة أو ثالثة يستطيع كان  أما
 يف أو دمشق أو القاهرة يف هذا مثل وقل! هذا؟ مقابل هذا ويقولوا جدَّة يف املوجودين الروس الدبلوماسيني على ويعتدوا

 رشاش واآلخر جي يب آر قاذف أحدمها أخذ -اهلل رمحها- لبنانيَـنْي  ألَخَوْين واحدة بعملية إال نسمع ومل مكان، أي
 مث الرصاص عليها وأطلقوا جي يب آر قذائف عدة عليها وأطلقوا بريوت يف الروسية السفارة على مشرفة عمارة واعتلوا

 .املكان يف وقُتلوا اجليش حاصرهم

 ،"بريوت إىل تصل الشيشان حرب" عنوان حتت بريطانية صحيفة علََّقت حىت احلدث عن الصحف كل  وتكلََّمت
 يف الطالب من جمموعة وإىل! الروسي السفري واغتال كندا  يف َيدرس مسلم إىل وصَلت الشيشان حرب أن لو فتصوَّر
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ت مراكزهم الثقافية وجتارهم؛ أمل يكن بَ رِ على السفارات الروسية يف كل مكان وضُ  يَ دِ تُ عْ وأُ  الروس، وضربوا إفريقيا جنوب
 هلذا أثر يف رفع الضغط عن املسلمني؟ 

 ليقاتلهم، أحد قام وما األمريكان دخل اليمن يف اليمن، على األمريكي العدوان لقضية وجئنا الروس قضية ذهَبت آلنا
 جياهد حىت الفلبني إىل أو كشمري  إىل أو الشيشان إىل أو أفغانستان يف إلينا يهاجر أن اليمين األخ على جيب نقول فهل

 يف يُقاتِله أن فعليه موجودة والقبائل موجود والسالح! أهله صدر وفوق رهصد فوق جامث الدويل النظام الدويل؟ النظام
 .الشام وابن اجلزيرة ابن يف ذلك ومثل اليمن،

 على جرى اعتداء حادث فكم إلسرائيل، الغريب الدعم ويرى اليهود يفعله ما يرى واجلميع فلسطني أحداث اآلن وهذه
 كم  األقصى؟ لنصرة األمة تنتفض ال فلماذا فلسطني دائرة يف األقصى ضةانتفا لألقصى؟ نصرة الغربيني على أو اليهود

 هل عنهم، وأُفرِج السجون يف كانوا  الذين الصحوة ورموز لعلماء وانظر متَّت؟ اجلدران على كتابة  كم  قامت؟ مظاهرة
  األقصى؟ لصاحل اعتصام ونظَّموا املساجد أحد يف اجلمعة صالة يف تداعوا أهنم َسعتَ 

 هذا يل بالنسبة وأنا الدعوة، ثغرات من ثغرة يف حنن: لك يقولوا تتحركوا؟ ال وملاذا خترجوا؟ ال ملاذا هلم تقول ذاوإ)..(
 يف لنا وحيقِّق جيلس هو يعين البيت، على دخل الذي احلرامي من وتصرخ تـَُوْلول وأُمُّه األوراد يف يشتغل الذي مثل

 !!يدفعه ال أرضه فوق والصائل الصائل بدفع األمر يف أحاديث لنا وخُيرج األسانيد

 ة.مّ األُ  تـَُعم بل الشام، ختص وال اجلزيرة ختص ال األمة فيها وقعت اليت التقصري عملية أن: أقول الشاهد

 َوَجد إذا األخرى واملناطق الشيشان يف والذي أفغانستان، يف يثبت أفغانستان يف الذي أن األحداث، جتاه فموقفنا
 شريط يف ذكرتُ  كما  شوكة يف هنا ألننا هنا؛ املوجودة الشوكة بأهل فيلحق عجز َوَجد إذا أما هناك، يثبت جدوى

 الغرض هذا يؤدي أن استطاع فإذا بنا يلحق ال والذي ،(أفغانستان يف واملسلمني اجلديد العاملي النظام مع الصراع)
 أي أن أرى وأنا،  47 ﴾اْلُمْؤِمِننيَ  َوَحرِّضِ  نـَْفَسكَ  ِإالَّ  لَّفُ ُتكَ  اَل  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  فـََقاِتلْ ﴿: -تعاىل- قال كما  فليؤديه
 أن فإما الصائل، وقع وقد املؤمنني، حيرض أو يقاتل مل إذا آمث -وتعاىل سبحانه- اهلل فسيلقى اخلطاب هذا يبلغه ُمكلَّف
 شباب كل  أن اآلن أعتقد فأنا فعلًيا، يُقاتل أن وإما القتال، عن عاجز كان  إذا فعلًيا قتااًل  الصائل قتال على حُيَرِّض

                                                           
 .(84) :النساء 47
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 ال هبا يتحجَّجون اليت واحُلَجج الصورة، هبذه دخوهلم بعد لألمريكان دفعهم عدم يف آمثني اليمن مشائخ وكل الصحوة
 !! ويعرضوها -وتعاىل سبحانه- اهلل يلقوا عندما قيمتها ما أعرف

 وال األحداث، جتاه واجبنا هو هذا والدفع، القتال على ضفالتحري عجز فمن والدفع القتال هو األحداث جتاه فواجبنا
 أن تستطيع ال العمليات فهذه األمريكية، البارجة وأهاجم وأذهب عبوة ُأصمِّم أن أستطيع ال أنا وتقول املسألة ُتَكربِّ 

  ليست لبلد تلاحمل يدخل عندما واملقاومة العصابات حروب ولكن ومتدربة، قادرة عريقة جهادية تنظيمات إال تنفذها
 مل األمريكان البحر، يف البارجة مهامجة أو نريويب يف السفارة نسف أو بريوت يف املارينز مبىن تفجري مبستوى كلها

 يف عملية 411 من أكثر مبعدل يعين الشهر، يف عملية 9911 إىل العمليات معدل وصل عندما إال فيتنام من خيرجوا
 كمني  أو أمريكي مستوطن بيت حرق العمليات هذه بعض لعل ضخمة؟ تعمليا كلها  العمليات هذه فهل اليوم،
 .املقاومة ظاهرة كربت  مبجموعها الصغرية العمليات فهذه بالسيارة، واحد دهس أو بسيط

 فهذا سنوات، ثالث كل  أو سنتني كل  عملية مبعدل أهنا جتد التنظيمات مجيع عمليات جتمع لو اآلن أننا جتد حني يف
 اجلرائم معدل: أقول األمريكان، عن كثرية  إحصاءات وقرأتُ  طويلة سنني أوروبا يف عشتُ  وأنا الصائل، رجخيُ  ال املستوى

 ما السري حوادث يف ميوت واخلمر السكر بسبب واألحد السبت ليلة يف جًدا، كبري  عندهم اجملتمعات يف حتصل اليت
 يف السري، حوادث بسبب األسبوع يف يلقت 691 هناك إسبانيا يف أوروبية، دولة كل  يف شخص 411-611 بني

 الوضع يف متوت الناس من كبرية  أعداد فهناك السري، حبوادث أسبوعًيا شخص ألف ميوت قد والياهتا مبجموع أمريكا
 إىل قُتل كم!  ؟القتلى عشرات بضع اجلزيرة يف منها ميوت أن االستعمارية الدولة هذه تـََتحمَّل ال أن يُعقل فهل الداخلي،

 64و اخلرب، تفجريات يف 69و الرياض، تفجريات يف 3 قُتل سنني؟ عشرة قبل اجلزيرة احتالل منذ األمريكان من اآلن
 عشرة مدى على قتيل 11 استعمارية دولة تتحمل أال املدمرة، عملية يف قتيل 64 واآلن السالم، ودار نريويب عملية يف

 ! سنوات؟

 دولة باستعمار دولة تقوم أن اآلخرين، يف وال األولني يف ال واملستعمرين االستعمار تاريخ يف به ُيسمع مل هذا: أقول
 الثورات سوى املنهوب، الضخم املبلغ هذا على لتحصل دوالر 31 يف واضرهِْبا نفط، برميل مليون 41 منها وتأخذ

 .السنة يف أشخاص 1 مبعدل يعين سنني؟ عشر يف شخص 11 مقتل سُيخرجهم فهل والفوائد، األخرى
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 بن أسامة على ينزل لن العني ففرض شاملة، عاملية إسالمية مقاومة إىل األمة حتوَّلت إذا إال أرضنا من الصائل خيرج لن
 اإلسالمية اجلماعة على فيجب الصائل نزل إذا -والسالم الصالة عليه- الرسول يقل مل املصرية، اجلهاد ومجاعة الدن

 جزاهم- الناس فهؤالء!! األمة باقي عن سقط به قاموا وإذا القتال، شباههموأ الدن وابن الطليعة ومجاعة اجلهاد ومجاعة
 هؤالء جبهاد يتحقق لن واهلدف املسلمني، باقي عن الَفَرضيَّة تسقط مل ولكن األمة، عن نيابة باجلهاد يقوموا -خري اهلل

َفِجر يـَْنَصِعق العبوة يف الصاعق مثل هؤالء فقط،  مجيًعا، اإلسالم أمة هي هنا العبوة وهذه ا،بكامله العبوة لُيفجِّر ويِنـْ
 أن اجلمعة خطيب على جيب أنه فستجد اجلهاد فريضة عمَّمنا وإذا حبسبه، كلٌ   يدفعوا أن وفرضية مهمة عليهم فهؤالء
 على يتكلم أن ليلة يف يسمر من على وفريضة األحداث، يف يكتب أن الشاعر على وفريضة األحداث، عن يتكلم

 مسؤول فكلٌ  جتاهها، املسلمني واجب وعلى األحداث على فـَُيعرِّج عرس خطبة يف وتكلم له اهلل يسر وإذا األحداث،
 . القتال إىل التحريض من

 املشاهري، كبار  من واألئمة العلماء كبار  لبعض حَنُضر كنا  القتال، تشتعل والبلد سوريا يف اجلهاد بدأ عندما أنه أذكر أنا
 قميص بركة) اخلطبة موضوع فكان ألحدهم مجعة خطبة حَضْرتُ  حلب يف َأُشدها ىعل املذابح كانت  عندما ومرة

صلى اهلل عليه - النيب قميص بركات عن يتكلم وهو حترتق فالدنيا(!! للمرضى وشفائه -والسالم الصالة عليه- الرسول
 ويدعو النصريية على الةص كل  يف يقنت جتده جًدا املغمورين اخلطباء بعض وفيها املساجد بعض إىل وتذهب، !!وسلم

 . الصائل دفع يف يفعل ال ومن الصائل دفع يف يـَْفعل من ُتربز فاألحداث للمجاهدين،

فـََقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ ﴿اآلن أنت أنظر يف البلد وانظر ما الواجب فهو إما قتال أو حتريض كما قال تعاىل 
 .﴾ِننيَ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤمِ 
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 "السعودية" ُيسمَّىأسئلة تتعلق بالجزيرة أو ما 
 

 من شيء لكم خطر وإذا سؤال، سؤال عليها جنيب مث اآلن كلها  نقرأها األسئلة من مجلة إىل -اهلل شاء إن- سننتقل
 تُغطي ةماد األشرطة هذ تكون لكي اجللسة هذه أستغل أن أريد ألين فسجلوها؛ األسئلة أو اإلضافات أو االستشارات

 .املواضيع كل  تشمل تقريًبا واألسئلة العرب، جزيرة كل  يعم وما" السعودية" بـ َسِّي فيما اإلخوة أسئلة

 لألسئلة في هذا الفصل: ُمْجملعرض 
 حكم هو ما الشرعي؟ حكمه هو وما تارخيه؟ هو وما اإلسالم؟ ميزان يف السعودي النظام حكم ما: السؤال األول

 القضائية؟ والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة يعين القضاء وأجهزة واحلكومة والوزراء الكةامل والعائلة امللك

 فكلهم اجلزيرة، يف حكومة كل  ويف عربية حكومة كل  يف يقال السعودي النظام يف يقال أن ميكن ما كل:  وأقول أنبِّه وأنا
 .ماحلك ويف التَبِعيَّة يف ومتشاهبني احلال يف متشاهبني

 جيش من األمنية يعين السلطوية املؤسسات بِقْسَمْيها، ومؤسساته السعودي النظام أعوان حكم هو ما :الثانيالسؤال 
 من الثاين والقسم الناس؟ هؤالء قتال حكم وما جتاههم؟ املوقف وما هؤالء حكم ما الدولة؟ يف واملوظفني وحرس

 جتاههم؟ وماملوقف حكمهم ما الدولة يف املوظفني املؤسسات

 وراء من السعودية للحكومة العامة ومالسياسة احلكومة؟ يف القائمة الدينية املؤسسات رأيكم هو ما :الثالثالسؤال 
 مث العلماء، كبار  وهيئة والبحوث لإلفتاء العامة بالرئاسة ُيسمَّى ما مثل الداخلية املؤسسات بِقْسَمْيها املؤسسات؟ هذه
 اخلارجية اإلسالمية املؤسسات مث املنكر، عن والنهي باملعروف األمر هيئة مث واإلرشاد، ةللدعو  اإلسالمية الشؤون وزارة
 ورابطة اإلسالمية واإلغاثة اإلسالمي للشباب العاملية الندوة مثل سعود آلل اخلارجي والنشاط السعودية عن تفرَّعت اليت

 هذه آخر إىل الرب  جلنة مثل حكومي إشراف عليها اليت األهلية نصف اللجان بعض مثل وكذلك اإلسالمي، العامل
 ويف البوسنة ويف أفغانستان يف وجود هلا وكان واجلهادية الدعوية املسلمني قضايا معظم يف تدخَّلت اليت املؤسسات
 الشيشان؟
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 وما وجود؟امل هلذا الشرعي احلكم هو ما مواجهته، وطرق اجلزيرة يف عموًما والغريب األمريكي املوجود عن الرابعالسؤال 
 األمر هذا نكافح كيف  مث املنطقة؟ هذه يف القائمة احلكومات وبني بينه العالقة هي وما املسلمني؟ على املتوجِّب هو

 واقع؟ أمر أصبح الذي

 هذه قصة هي فما لندن يف أقطاهبا بعض مع اْلتقيت أنك وذكرتَ  السعودية املعارضة عن تكلَّمتَ  :الخامسالسؤال 
 فيها؟ رأيك وما أقسامها؟ هي وما املعارضة؟

 الشعور وعدم ُحكَّامهم بشرعيَّة القناعة هو العرب وجزيرة السعودية بالد يف عموًما الشعب موقف :السادسالسؤال 
 هبذا يشعرون ال وهم واحدة مرة اجلهاد على محلهم ميكن ال ألنه الواقع؛ هبذا الناس إقناع ميكن فكيف االحتالل، حبالة

 !االحتالل؟

 الصحوة مدارس بني ومالعالقة فيها؟ واجلهاديني ومذاهبها ومدارسها السعودية يف بالصحوة رأيك ما :السابعل السؤا
 العلماء؟ كبار  هيئة: مثل احلكومية اإلسالمية والكتلة اإلسالمية

 وماذا ة؟اجلزير  يف احلوايل سفر والشيخ العودة سلمان الشيخ يقودها اليت للصحوة تقييمكم هو ما :الثامنسؤال ال
 أم أفضل أفغانستان إىل وجميئهم العربية الدول من وأمثاهلم هؤالء خروج وهل الصحوة؟ هذه مستقبل عن تتوقعون
 48 الصدد؟ هذا يف فعلتم فما أفضل خروجهم كان  وإذا دوهلم؟ يف بقاؤهم

 -مالحظات قبل اإلجابة عن األسئلة:
 للتاريخ وثائقي جلرد حتتاج األسئلة هذه وبعض عفوي كان  -ترون ماك- اجللسة هلذه التحضري أن أنوِّه أن أريد وابتداءً 

 أكادميي جتهيز جُنهِّز أن -فرصة عندنا كان  لو- جًدا املفيد من فكان البرتول، لكمية وإحصائيات السعودية تاريخ من
 . وأَساء وأرقام ووثائق إحصائيات إىل نستند بأننا للسامع أقنع نكون حىت القضية هلذه

  يف مبحوثة -احلمد وهلل- وهي شرعية، أسئلة هي أعوانه وحكم السعودي النظام حكم مثل األسئلة بعض اآلخر األمر
 احلكومات حكم قضية عن كافية  شرعية إجابات وعندنا كتبتها،  اليت البحوث بعض يف اجلهادية اجلماعات كتب

                                                           
 مالحظة في إجابات الشيخ تم دمج األسئلة الثالث األولى في السؤال األول. 48
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 واألشرطة للبحث أقوى فكان والفقهاء، السنة حُشرَّا  وأقوال واألحاديث املفسرين وأقوال آيات من بالنصوص واألعوان
 يف سيكون كالمي  أن إىل فأنبِّه عابرة، كقضية  مت اجللسة هلذه التخطيط ولكن كبحث،  القضايا هذه وجنهز نرجع أن

 سنتكلم يعين غيًبا، األدلة هذه من حضرين ما أذكر مث التفصيلية، األدلة أراد ملن املراجع لبعض إحالة وسيكون العموم
 ما بقدر إال والنقول األدلة نص ونقل املعلومايت بالتوثيق يتعلق ما فيها وليس العام والتوصيف العام احلكم يف يفيد فيما

 يف حبث أُِعد -احلمد وهلل- اآلن أُِعد أين مع الطرح، مستوى على األشرطة هذه يف أحد حياسبين أن أريد فال حضرين،
 حبث يف أُِعد فاآلن يدور، ما كل  يف جوهرية مسألة أعتربها واليت العلماء، قضية يوه اجلزيرة قضية يف اجلوهرية املسألة

 والبحث ،(الشيطان وعلماء الرمحن علماء بني الفرقان) بعنوان وهو القريبة الفرتة يف -اهلل شاء إن- فنخرجه اهلل يسر إذا
 . حتديًدا السعودية لدولةا يف حبث وهو( ننصره؟ وكيف احلرم؟ احُتل ملاذا) بعنوان حبث يليه الذي

 :وحيتوي ثالث أجزاء

 .خ آل سعود وإستيالئهم على السلطةاجلزء األول تاري -
اجلزء الثاين يف إثبات عدم شرعية حكم آل سعود بناءًا على تارخيهم وواقع حاضرهم؛ وتوصلنا فيه أهنا دولة  -

 .مرتدة جيب إسقاطها وإقامة حكم اهلل على أنقاضها
 مع خاّصة شعبها نظر يف شرعية كدولة  سعود آل حنارب كيف  هو فيه كتب  أحد أرى مل الذي الثالث اجلزء -

 شام ففي الشام، يف النصريية جهاد بسهولة ليس فاألمر العلماء، من الدولة به ترتس الذي العظيم الرتس وجود
 الدولة تلك اومنق فكيف كّفار،  العلوية لك يقولوا الناس وأبسط البطاطس بائع فتجد للناس واضحة القضية
 .اجلديد العاملي النظام من جًدا الكبري الدعم مع خاّصة

 بعملة السعودية من خيرجوا لن فاألمريكان البرتول، بسبب السعودية والدولة الدويل النظام بني قوية تزاوج عملية هناك  
 أخربنا كما  سيأيت وهذا العاملية، باحلر  تشبه حبرب إال السعودية من خيرجوا لن األمريكان! عمليات عشرة أو اثنتني أو

 وتبعيَّة والكعبة واملقدسات اإلسالم دار عقر فهنا، 49العرب جزيرة إىل  الروم عن نزول: -والسالم الصالة عليه- النيب
 للنظام املنطقة هذه َرَضخت إذا أنه وهي أخرى مسألة هناك الدينية املقدسات مسألة بعد مث املنطقة، هلذه اإلسالم أهل

                                                           
 من المدينة من جيش إليهم فيخرج بدابق أو باألعماق الروم ينزل حتى الساعة تقوم ال: " ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقا 49

 (.5835: مسلم صحيح) .....(.يومئذ األرض أهل خيار
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 مال بيت أصبح الذي املسلمني مال بيت هو الذي البرتول اآلخر األمر .األمة كل  معها سرتضخ اجلديد عامليال
 .معهم املعركة ستطول وبالتايل الغريب، االقتصاد وعماد عصب فهو عنه يتخلوا أن للكافرين ميكن ال للكافرين،

 من كنا  أو العرب جزيرة أبناء ومن السعودية أبناء من كنا  سواءً  العرب جزيرة يف جناهد كيف:  البحث هذا يف فذكرتُ 
 عموًما؟ املسلمني أبناء

 خيرج فعادةً  وإحصائيات مكتبة أمامه وإمنا أسئلة وال تالميذ أمامه وليس مرتاح وهو حبث بصدد الباحث يكون وعندما
 مبستوى األسئلة هلذه فاءش -اجلزيرة وحبث العلماء حبث- البحثني هذين يف -اهلل شاء إن-و مرتب، أكادميي البحث
 . عايل إجابة

 وضعته الذي البحث هو قضيتها اليت سنة العشرين خالل اجلهادي العمل وزبدة خالصة أعتربه والذي اآلخر األمر
 األشرطة يف وكذلك ساعة، 61 فيديوهات يف منشور وهو( واملنهج والطريقة الدعوة العاملية، اإلسالمية املقاومة) بعنوان

 على األسئلة هذه ملعظم كاملة  تغطية املادتني هذين ففي ساعة، 41( وكيف؟ ملاذا احلل، هو اجلهاد) بعنوان املنشورة
 هذه مستوى وعلى العموم على ستكون اإلجابة بأن عذرًا والسامعني أستميحكم فقط فاآلن وغريها، اجلزيرة صعيد
 :-وتعاىل سبحانه- اهللب مستعينني األول بالسؤال ونبدأ حتضري، بدون املفاجئة اجللسة

وما هو تاريخه؟ وما هو حكمه الشرعي؟ وما  لنظام السعودي في ميزان اإلسالم؟السؤال األول: ما هو حكم ا
هو حكم الملك والعائلة المالكة والوزراء والحكومة وأجهزة القضاء يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 

 والسلطة القضائية؟
 يتعلق ما كل  عن فيه تكلم الذي( املوقعني إعالم) العظيم كتابه  يف القيم ابن ذكر كما  باهلل مستعيًنا ابتداءً  أقول .(..).

 بُدّ  ال صفات مخس هناك أن ذكر صفحات، مخس يف وشرحه حنبل بن أمحد اإلمام عن كالم  نقل والفتوى، بالعلماء
 ويعرف الناس يعرف يكن مل فإذا 50"الناس ةمعرف به يكون أن" منها ذكر فيه، تتحقق أن للفتوى نفسه ينصب ملن

                                                           
 أنه أحمد اإلمام نع"  الخلع"  في كتابه  في بطة بن اهلل عبد أبو ذكر] 4/025نص كالم إبن القيم في كتاب إعالم الموقعين  50

 :خصال خمس فيه يكون حتى للفتيا نفسه ينصِّب أن للرجل ينبغي ال: " قال
  .نور كالمه  على وال نور   عليه يكن لم نيَّة له يكن لم فإن، نيَّة له تكون أن: أولها

 .وسكينة   ووقار   وحلم   علم   له يكون أن: والثانية
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 عقيم، كالمه  يكون جهل من أو جهلني من انطلق فإذا ِعْلَمنْي، من ُمنطلًقا يكون أن فيجب يفيت، أن له فليس الواقع
 يف -وتعاىل سبحانه- اهلل حبكم وعلم كامل،  بالواقع علم عنده يكون أن إال الفتوى للمفيت جيوز ال أنه كالمه  فُخالصة

 غري احلال له ُوصف فإذا فُيَسدَّد، الواقعة حال من يعرفه ما على -وتعاىل سبحانه- اهلل حكم فيطبق الواقعة، هذه مثالأ
 أن يستطيع فلن الشرعية الناحية من علم عنده ليس لكن هو كما  احلال له ُوصف وإذا خاطئة، فتوى له فستخرج احلال
 . بالصواب يفيت

 بعض عاتبين حىت األشرطة بعض يف قلتُ  كما  أقول شرعية قضايا عن سنتكلم باعتبارنا ى،األخر  جًدا املهمة املالحظة
 املفيت بدور أقوم وال اجمللس هذا يف أُفتيكم ال الصدد هذا يف أنا أخرى، مرة هنا ونذكرها القضية هذه على اإلخوة

 ويف اجلهادية التنظيمات يف سنة 41 يقارب ما -القبول اهلل أسأل- فلي الطويل احلركي العمل نتيجة ولكن عندكم،
 بعضها أو أجوبة، عنها لنا وتراَكَمت عنها حنن سألنا عنها تسألوا اليت املسائل هذه فمعظم اجلهادية، والساحات اجلهاد

 .بالبحث فقمنا كايف  دليل فيها نـُْعَطى مل

 حيصل كما  الفتوى، له تنشر أن يريدك الو  مستخفي جتده جترَّأ إن اجلهاد مسائل يف يفتوك الذين اآلن العلم أهل وأغلب
 أحد ذهب أنه البارحة لكم ذكرتُ  وكما ،كالمه  تنشر أن يرفض ولكن يفتيك اجلزيرة يف اخلري أهل بقية بعض عند

 عين تنقل ال: له وقال جًدا خطرية بفتوى فأفتاه العلماء كبار  هيئة حال عن اجلزيرة يف العلماء كبار  أحد وسأل اإلخوة
 .هذا

 إذا بأنين أطمئن أن وأريد األمريكان وأضرب سأذهب اآلن أنا: له وقال وسأل عامل إىل ذهب صادق رجل أن ريبوالغ
 . بفتواي وعمل واستفتاين جماهد، رجل أين وتقول ستقوم أنك األرض يف مفسد عين وقيل قُتلت

 أستطيع ال: له فقال

 ملاذا؟: فسأله

                                                                                                                                                                        

 . معرفته لىوع فيه هو ما على قويّاً  يكون أن:  الثالثة
 . النَّاس مضغه وإال الكفاية:  الرابعة

 [ النَّاس معرفة:  الخامسة
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 "غريي من وال مين نصرة تنتظر فال ستعمل كنتَ   فإذا جبان، رجل أنا -عليك أكذب أن أريد وال- باختصار: "له قال

 .فتاوى على منهم حنصل حنن نزال ما هؤالء وأمثال اخلري، أهل من هذا أن والشاهد

 أن أريد وال العلم، أهل بعض عند عليها اطَمأَنَـّْينا وأحباث نـُُقول عن عبارة هي -تقريًبا- اإلجابات كل  أن أنوِّه أن فأريد
 عندي وتراكم مفيت فعاًل  أصبحتُ  إذا -لكم قلتُ  كما- أين حىت املفتني، مع أحشر أن أريد وال فتوى بنفسي أعطي

 .املهمة هلذه أتصدَّر أن النية لدي فليس العلم من يكفي ما

 بكفر ولالق هو العلم أهل من سألناه ومن اجلهادي التيار وعلماء اجلهادي التيار عليه استقرّ  الذي ُخالصة: فأقول
 يف يديه حتت اليت الرقعة هذه يف عمر حممد املال إال اآلن منهم ُيستثىن وال استثناء، بال املسلمني حكام مجيع ورّدة

 وهذا ناحية، من والنصارى اليهود لوالية خيضع وال ناحية من اهلل بشرع حيكم لكونه وتنقص؛ تزيد واليت أفغانستان
 . اجلزيرة بأهل ختتص ال العامة الفتوى فهذه سعود، آل أو فهد فقط خيص ال الكالم

 -:صغرية ونوافذ بوابات من مث كبريتني  بوابتني من اإلسالم ملة عن ويرتدوا مجيًعا املسلمني بالد حكام َيْكُفر نقول

ُمْ  َوَمنْ ﴿: -وتعاىل سبحانه- اهلل قول هي/ الرئيستني البوابتني من األوىل- ُهمْ مِ  فَِإنَّهُ  ِمْنُكمْ  يـَتَـَوهلَّ  البوابة وهي، 51 ﴾نـْ
 أو آيتني يف كاملة  صفحة يف املائدة سورة يف والنصارى اليهود يتوىل من عن حتدث -وتعاىل سبحانه- اهلل يعين األوسع،

ُهمْ  فَِإنَّهُ ﴿: فيقول والنصارى اليهود يتوىل من بكفر -وتعاىل سبحانه- اهلل فيها حيكم آيات، ثالث  حكمه يعين ﴾ِمنـْ
 .املسألة هذه يف جًدا توسع فقد القرطيب خاصة املعىن هلذا تقريرهم جتد املفسرين ألقوال عترج ولو حكمهم،

 اليهود ملصاحل حقيقي راعي فعاًل  هو اجلزيرة فحاكم املسلمني، بالد حكام كل  عربها ارتد اليت األوىل البوابة هي فهذه
 بالد حكام مجيع حال وهذا والنصارى، اليهود ألوامر مطيع وسامع والنصارى، اليهود لقضايا خملص وجندي والنصارى
 . كافر  كالمها  ولكن فالن من أكفر فالن نقول اصطالًحا ميكن واحدة، ملة فالكفر وينقص، يزيد استثناء، بال املسلمني

                                                           
 . (20: )المائدة 51
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أَنـَْزَل اللَُّه  َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا﴿ -:وتعاىل سبحانه- اهلل قول هي/ املسلمني حكام مجيع هبا يكفر اليت األخرى البوابة-
 والتيار 53﴾ اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  ﴿ 52﴾ الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفأُولَِئكَ  ﴿ األخرتانويف اآليتان  ، ﴾ اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ َفُأولَِئَك 
 :يعين ُمتفرِّقة، صفات وليست جُمتمعة صفات هي الصفات هذه أن على املسلمني علماء من رأيه يعتمد ومن اجلهادي

َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه ﴿ أن يتمحكوا أن حاولوا كما  وليس وفاسق، وظامل كافر  فهو اهلل أنزل مبا حيكم مل من
 .( يف حالةاْلَفاِسُقونَ ( يف حالة و)الظَّاِلُمونَ ( يف حالة ، و)اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ ) ﴾َفُأولَِئكَ 

 كلها  األقوال وهذه وغريه، عباس وابن وعكرمة طاووس عن بآثار ويستشهد كفر،  دون كفر  يقول من العلماء من وهناك
 -:جًدا كثرية  ألسباب مردودة

 .املقولة هذه صحة: أواًل 

 املقولة؟ هذه قيلت واقعة أي يف: ثاينً 

تكلمني لنفس أخرى ألقوال معارضتها: ثالثًا
ُ
 .أخرى أحوال يف( عباس ابن) امل

 بن واحلجاج مروان بن امللك كعبد  أمية بين من زمنهم يف احلكام أولئك حال بقتطا عدم هو جًدا املهم األمر ولكن
 بعض وسأل الناس بعض فجاء اهلل شرع عن حادوا السلف زمن يف فاحلكام العاصرين، احلكام هؤالء مع يوسف
 ما بغري وحكموا احلرام مالد وسفكوا احلرام املال أكلوا أهنم ترون أال: وقالوا هؤالء، حكم عن وغريه جملز كابن  التابعني

 اهلل؟ أنزل

 54 .نًصا وليس ِحيَلةً  عنه حادوا عنه حادوا فإذا يدينون الذي دينهم هو ولكن نعم،: هلم فقال

                                                           
 .(42) :المائدة 52
 .(45) :المائدة 53
أناس من بني » ( ] الحق بن حميد الشيباني السدوسي5/03(، وانظر تفسير ابن كثير )921( 01/943انظر  تفسير الطبري ) 54

وا: يا أبا مجلز، أرأيت قول اهلل: )ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون.. الظالمون.. الفاسقون( عمرو بني سدوس، فقال
أحق هو؟ قال: نعم: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤالء بما أنزل إليه، قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، 

قد أصابوا ذنبا، فقالوا: ال واهلل ولكنك تفرق )تخاف(. قال: أنتم أولى بهذا مني! ال آرى، وإنكم فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم 
 ترون هذا وال تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك.[
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 يده يقطع فال ابنه يسرق مثاًل  أحدهم كان  احلكام أولئك الزمان، هذا وحكام حكامهم بني اهلائل الفرق هو وهذا
 أصاًل، فيه يناقش أو جيادل أحد يكن ومل السارق، يد وبقطع بالشريعة حيكم أنهب الدولة يف املكتوب الدستور ولكن
 له شيء أخذ أو حرز غري من أخذه أنه يقول أو القاضي فـَيَـْرِشي الشريعة على حيتال القطع من بابنه يهرب عندما وهو
 . اهلل حكم هو األرض يف النافذ احلكم ولكن اهلل، حكم عليه يطبق ال حبيث فيحتال ِشرَْكة، يف

 وضوح فواضحة العلمانية البالد أما كفرية،  أحكام هي الدستور يف عيلها املنصوص األحكام أن جتد اآلن حني يف
 فليس عزباء وهي راشدة بالغة املرأة زنت إذا -مثاًل - وكقوهلم الربا وإباحة اخلمر وإباحة الزنا إباحة قضية مثل الشمس

 على هذا شيء، عليها فليس الدعوى عن الزوج تنازل فإذا الزوج، خيانة حكم هافعلي متزوجة كانت  وإذا شيء، عليها
 .اجلزيرة يف كما  وضوًحا أقل القضية فتجد البالد بعض يف أما اجلزيرة، لبالد نأيت واآلن العموم،

 البالد بعض ويف مثاًل، اجلزيرة حال هو كما  %61 بنسبة اهلل شرع وبغري ،%91 اهلل بشرع حُيكم جتد البالد بعض يف
 يف حُيكم اآلن فإىل وسوريا، مصر يف كما  %91 بنسبة اهلل شرع بغري وحُيكم ،%61 بنسبة اهلل بشرع فيها حُيكم جتد

 بشرع فيها حُيكم ال األخرى األحكام باقي ولكن اهلل، بشرع فيها حُيكم ومواريث وطالق زواج من الشخصية األحوال
 .اهلل

  أنه وهذا هذا ُحْكمُ  اهلل، شرع أقلُّه وهذا اهلل شرع أغلبه هذا نقول أن نستطيع فال تجزأ،ي ال كلٌ   اهلل شرع أن نعلم وحنن
- اهلل مع التشريع يف نفسه ُيشرك أن على جترَّأَ  ألنه كله؛  به استهان كمن  هو اهلل شرع ببعض استهان من ألن كفر؛

 . تعرفوه كلكم  أمر وهذا ،-وتعاىل سبحانه

 41 يف نتكلم فرمبا باملراجع نتكلم أن أردنا وإذا ثالث، أو شريطني يكفينا ال فرمبا عنها نتكلم أن أردنا إذا البوابة وهذه
 سلمان والشيخ واحلاكمية، احلكم قضية يف شريط 64 احلوايل سفر للشيخ أشرطة وهناك احلاكمية، باب يف شريط
 .القطان الرحيم عبد للشيخ أشرطة عدة وهناك فيها، تكلم العودة

 حكامنا أن: أقول اجللسة، هذه ضمن ولكن جًدا، كثرية  واملراجع وغريه( العمدة إعداد يف العمدة) كتاب  اجعاملر  ومن
  .اهلل أنزل ما بغري واحلكم والنصارى، اليهود والية ومها رئيسيتني بوابتني من َيْكفرون
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 فإذا أتينا لنطبق هذا على حال السعودية فهل هي حال خارجة عن هذا العموم؟ 

 األوىل بالدرجة تأيت السعودية أن فأظن والنصارى اليهود تويلِّ  باب من أما العموم، هذا من خارجة ليست أهنا اقعالو 
 حبافظ أو مبارك حبسين أو حسني بامللك -مثاًل - ُقورنت ما إذا والنصارى اليهود لوالية األوىل اجلائزة كأس  وتأخذ
 الذايت؟ االستقالل من اهلامش ومقدار ألمريكا عمالتهم يف متساوين هل ولكن عمالء كلهم  األسد،

 أمري يفعل كما  أمريكا يوايل اإليراين شاه يكن ومل الكويت، أمري تأمر كما  الشاه تأمر أن تستطيع أمريكا تكن مل
 وحرس اإلمارات جيش أمريكا، من وَحَرسه بل وشرابه وأكله الكرسي يف وبقاؤه وجوده ألن ُمطلق؛ تابع فالثاين الكويت
 يف أكله يأتيه سعيد بن قابوس السلطان اإلجنليز، من عمان جيش يف العليا القيادات أمريكا، من نصفه اإلمارات
 وهيئة اإلجنليز، من اآلن إىل البحرين يف احملققني اإلجنليز، من وحاشيته خاصة، بطائرة بريطانيا من الثالث الوجبات

 فهذه البحرينيني، املعتقلني وتعذيب الشيعة تعذيب على يشرف الذي اإلجنليزي الضابط فرتة قبل أدانت اإلنسان حقوق
 مع كان  وكذلك املرتد، الكافر النصريي األسد حافظ عند حىت احلال هو هذا كاملة،  بريطانية وواليات أمريكية واليات

 .55.(.). اجلزائر حاكم بومدين مع كان  وكذلك الناصر، عبد

  

                                                           
 إنتهى الشريط الثالث )الملف السادس(. 55
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 الشريط الرابع

ل: ما هو حكم النظام السعودي في ميزان اإلسالم؟  وما هو تاريخه؟ وما هو حكمه إستكمال السؤال األو 
الشرعي؟ وما هو حكم الملك والعائلة المالكة والوزراء والحكومة وأجهزة القضاء يعني السلطة التنفيذية 

 والسلطة التشريعية والسلطة القضائية؟
/ شعبان/ 64ط الرابع من )جلسة مع شباب اجلزيرة( بتاريخ احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، هذا الشري

ر احلكام من بوابتني؛ بوابة والية فَ هـ، كنا يف صدد مقارنة بني حكام اجلزيرة وغريهم من احلكام املرتدين، قلنا كَ 6346
 اليهود والنصارى والتبعية هلم وبوابة احلكم بغري ما أنزل اهلل.

 بومدين أو الثاين احلسن املغرب ملك أو الناصر عبد أو سوريا يف النصريية نظام مثل كامح يف لنّي  هنّي  بنّي  األمر وهذا
 للعامل الدستورية اجملموعة يف عليها تطلع أن وميكن الرومان، دساتري من أكفر هي وقوانينهم دساتريهم ألن اجلزائر؛ يف

 اجلزيرة حكام فإن والية قضية يف باملقابل ولكن اهلل، زلأن ما بغري احلكم قضية يف ُشبهة فهناك اجلزيرة يف أما كله،  العريب
 املركز الدول وهذه السعودية فستأخذ والنصارى لليهود واليتهم حيث من املسلمني حكام رتبنا لو -لكم قلتُ  كما-

 وديةالسع عن سنتكلم واآلن هلم، تبعية أشّدهم ومن والنصارى، لليهود الثالث العامل حكام أخلص من ألهنم األول؛
 التعاون جملس يف الكربى األخت هي -عليها يطلقوا كما- السعودية ألن الصغرية؛ اإلمارات باقي عليها وقيسوا

 . أتباع هلا اجلواري وباقي املنطقة يف الضاللة تقود اليت فهي اخلليجي،

 فرفض االستقالل، بعد فرنسا يزور أن الفرنسيني منه طلب بومدين هواري بومدين، هواري سرية يف باألمس كنتُ   وقد
 .سنة عشرين وحاربته بالدي احتل الذي عَلم أحّيي ال وأنا فرنسا، عَلم أحّيي أن جيب: الرَسي الربوتكول يف وقال

 الذين هم أهنم ويَعترب واألمريكان اإلجنليز أعتاب على واألرجل األيدي يُقبِّل الذي الكويت أمري مثل هذا عمالته فهل
 . والوالء التبعية يف هذا مثل هذا يكون أن ميكن ال عرشه؟ إليه أعادوا

 السعودية، الدولة بداية منذ تبتدئ فستجدها والنصارى لليهود السعودية لوالية جًدا الكبرية األمثلة وأخذتَ  أتيتَ  فلو
 سعود، آل العزيز عبد من أصاًل  بدأت الوالية فهذه كله،  موثق سعود آل وتاريخ هذا يف الكتب من كثري  وُكتب
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 يثبت خري فيه كان  أنه ويعتربوا وعدوانًا زورًا الصحوة أقطاب بعض عليه يرتحم الذي هذا العزيز عبد تاريخ وخالصة
 بتوقيعه الربيطانية اخلارجية وثائق يف موجود وهذا الربيطاين التاج بكفالة واحلجاز جند على العزيز عبد والية بدأت هذا،

 . طانيةالربي املستعمرات وزارة نواب وبتوقيع

إىل الكويت وبقي يف ضيافة  فرَّ  الدرعية من ُأخرجآل سعود، ووالده بعد أن  بن فيصلعبد العزيز هو إبن عبد الرمحن 
أمري الكويت مبارك الصباح وهو والد هذا اخلبيث املوجود اآلن، مبارك آل الصباح كان يسّميه الصليبيني مبارك العظيم  

رطة )صانعوا اخليانة( وأشرطة التنصري، وكانوا يسموه مبارك العظيم ألنه أول من يف أش العودةكما ذكر الشيخ سلمان 
 أدخل التنصري جلزيرة العرب ووقف معهم وقفة من أعظم ما يكون.

فمبارك العظيم هذا كان يف ضيافته عظيم آخر هو عبد الرمحن آل سعود والد عبد العزيز الذي هو والد العائلة احلاكمة 
ض مبارك الصباح عبد الرمحن على اإلجنليز حىت يتعاون معهم يف مصاحلهم يف "السعودية"؛ قال هلم عبد اليوم، فلّما عر 

ألن فيه نشاط الشباب حىت يعتمدوا عليه، وكان هذا  عبد العزيز ؛بنهان أنه أصبح رجل مسن وعرض عليهم الرمح
وا عبد الغزيز آل سعود وبتنفيذ م، فأخذ6911سنتني قبل أي م 6999حسب ما يذكر املؤرخني وهو موثق سنة 

ما بني الكويت وبني نواهبم يف اهلند، إىل أن مت إعداده فيما عّد وأُ  -تاج املستعمرات الربيطانية–حكومة اهلند الشرقية 
وقام بأول محلة على الدرعية بتوجيه من اإلجنليز وفشلت هذه احلملة فرجع، مث تفتقت عبقرية اإلجنليز  م6916يف سنة 
، فدخل بدعوى نصرة دعوة الشيخ حممد بن -وهذا منشور يف كل الكتب–تال عبد العزيز ويتبىن الدعوة الوهابية بأن جي

 فاستجاب له أهل الدرعية ودخلها. -رمحه اهلل–عبد الوهاب 

كتبه بتمويل من آل سعود وهو يدافع   مع أنه  ليسي روبرت( الذي كتبه The Kingdom - وكتاب )اململكة
، مث بعد سلسلة طويلة من قتال اإلجنليز مع نظام عبد ينكر هذا التاريخ وأورد الوثائق ك ما استطاع أنعنهم ومع ذل

تل فيها بعض كبار جنراالهتم املعروفني، مث بعد ذلك متكن عبد العزيز من جند وكان هناك عميل آخر يتبع وكيل العزيز قُ 
بريطانيا  فقرََّرت ،عمرات مع وزارة اإلستخبارات الربيطانيةآخر حيكم احلجاز هو الشريف حسني، فتفاوضت وزارة املست

أن تستغين عن أحد العمالء حلساب اآلخر، فاستغنت عن أسرة الشريف حسني اليت إستخدمت يف تدمري الدولة 
 اإلجنليز. ِقَبلالعثمانية عن طريق الثورة العربية الكربى، ومت إعتماد عبد العزيز سلطانًا لنجد واحلجاز من 
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إبتداًء شرعية آل سعود باطلة ألهنا قامت بكفالة وضمانة بريطانيا كما هو مسجل يف الوثائق اليت سأوردها يف البحث؛ ف
عن َسع وطاعة كذا وكذا" وكتب  " أنا عبد العزيز آل سعود أتعهد للتاج الربيطاين بعدم اخلروج :وفيها كتب عبد العزيز

د العزيز بأن يكون امللك به وألوالده بكذا على أن ال خيرج عن التاج : "التاج الربيطاين يتعهد لعبكوكس   بريسي
الربيطاين" وجتد فيها تفاصيل ملعاهدة بني عميل وسيده، فما هو احلكم الشرعي هلذا الدولة اليت قامت أصاًل بضمانة 

    وحراب وذهب التاج الربيطاين؟ 

م أعلن عبد العزيز سلطانًا لنجد 6941ه وبني بريطانيا، ويف سنة فرتّقى عبد العزيز هبذه الصورة وكان هناك إتفاقيات بين
"، مث بعد أن السبلة"اإلخوان" الذين حبراهبم وصل إىل احلكم يف معركة " ـل واحلجاز، مث بعد ذلك قام باملذحبة املعروفة

 قضى على اإلخوان بدأ ينفذ خمططات بريطانيا، وبدأ تدفق البرتول كما تعرقون.

إنتهت احلرب العاملية الثانية كما ذكرت لكم يف )النظام العاملي اجلديد( وبنهاية احلرب العاملية الثانية  م6931يف سنة 
روسيا جزء من مستعمرات أوربا، فخرجت بريطانيا وفرنسا والدول األوربية اإلستعمارية  ووَرثت بريطانيا، أمريكان وَرثت

 احلديث بقيادة أمريكا وروسيا.من خريطة النظام العاملي، وبدأ النظام العاملي 

الكعكة الرئيسة من املستعمرات الربيطانية وأصبحت بريطنا نقسها ذيل تابع ألمريكا، فمما ورثته أمريكا  وَرثتفأمريكا 
آل سعود وباقي أمراء جزيرة العرب، والربيطانيني اآلن يتحسرون فمثلهم مثل رجل صنع كعكة مجيلة  وَرثتعن بريطانيا 
عها مث عندما جاء ليأكلها جاء األمريكان ودفعوهم عن الطاولة وأخذوا الكعكة كلها اتو" وزينها ورصّ أو قالب "ج

واجتمع بعبد العزيز يف إحدى  56وأعطوهم جزء صغري، فهذا الذي حصل بني األمريكان واإلجنليز، فجاء روزفلت
لعزيز لألمريكان مبا تعهد به للربيطانيني، البوارج األمريكية يف البحر والصور منشورة يف بعض الكتب، وتعهد عبد ا

 وباملقابل تعهد األمريكان لعبد العزيز حبفظ امللك آلل سعود، واستمر عبد العزيز على هذه الصورة.

م ضد اليهود، وكان الذي أشرف على إعطاء 6941ومن أخبث ما قام به عبد العزيز تدمري الثورة الفلسطينية عام 
ينيني حىت يكفوا عن الثورة ويرتكوا اليهود هو امللك فيصل الذي كان وزير اخلارجية يف عهد ضمان الربيطانيني للفلسط

 أبيه، وقال: تعهدت صديقتنا بريطانيا وحنن نثق فيها، والوثائق موجودة.
                                                           

 م(.0342-0399) فرانكلين روزفلت الرئيس الواليات األمريكية المتحدة في الفترة 56



 114 

فكثريًا ما نقول أن املقدسات الثالث  م،6991سنة  احتُلتم وأن والقدس 6939حتلت سنة االناس تظن أن القدس 
مكة  احتُلتم مث مكة واملدينة؛ والصواب هو العكس، 6939من الصليبيني وأن أوهلا إحتالاًل هي القدس سنة  حمتلة

أواًل من قبل عبد العزيز ولكن ذكاء الربيطانيني أوصلهم إىل أن اإلحتالل بالنيابة ال يثري املسلمني، فهم ليسوا محري  
ني يف كل مكان، أما الربيطانيني فاحتلوا أطراف اجلزيرة وسيطروا على كاألمريكان ليدخلوا علًنا ليستفّزوا حفيظة املسلم

سيطروا على مكة واملدينة  اإلجنليزقلبها بأسرة آل سعود، األمريكان جاؤوا اآلن ليسيطروا جهارًا هنارًا، فالذي حصل أن 
أخذ احلجاز قبلها ألهنا مركز أواًل مث متكنوا من السيطرة على القدس ثانًيا، وما كان للقدس أن تأخذ إال بعد أن ت

قوق اليهود من عبد العزيز حهلم أن يسامهوا، وضَ  فتسىنَّ املسلمني، فذهبت مكة مقدسات احلجاز لألمريكان واإلجنليز 
سنة، فنشروا ضمان عبد العزيز  41منشورة يف الكتب فوزارة اخلارجية الربيطانية خترج وثائقها كل يف فلسطني؛ والوثيقة 

 د كاملًة يف فلسطني وأنه يشعر بقضيتهم وصادق على وعد بلفور.حلقوق اليهو 

سنة أو ما يقارهبا؛ كفل فيها حقوق األمريكان والربيطانيني وأهل الصليب يف  41وعبد العزيز بقي يف احلكم تقريًبا 
بعد امللك فيصل، كثري فخلعوه وجاء  ماجنًا وكان الناصر لعبد ومالَ  للقوميني فمالَ اجلزيرة، مث بعد ذلك جاء إبنه سعود 

للملك فيصل يف آخر حياته، إال أن امللك  -واهلل أعلم –الصالح الطارئ أو املستعار  عليهم شوَّشمن املسلمني 
فيصل هو املؤسس احلقيقي لعلمانية يف السعودية وهذا معروف، وهو مؤسس اإلذاعة والتلفزيون، وهو مؤسس هيئة كبار 

يف رسالة حتكيم القوانني، وهو  الشيخ نظيمية اليت تكلم فيها الشيخ حممد بن إبراهيم آلالعلماء، وهو مؤسس اللوائح الت
مؤسس كل البالء يف اجلزيرة، وكونه إستعمله والده منذ صغر سنه يف وزارة اخلارجية فكان أكثر إحتكاًكا باألمريكان، 

األمم املتحدة إبنه فيصل، والسعودية عضو  ويرسل البعثات لألمم املتحدة، ويف زمن عبد العزيز كان نائبه يف تأسيس
مؤسس يف األمم املتحدة، فنحن نكفر أي دولة تدخل يف األمم املتحدة وتنتفي عنها موانع التكفري يف حني أن 

السعودية هي دولة مؤسسة يف كيان )عصبة األمم املتحدة( مث يف )هيئة األمم املتحدة(، وكان نائب عبد العزيز يف 
ملتحدة هو امللك فيصل، وعندي نص لكالم للملك فيصل يقول أن مبادئ األمم املتحدة ال تتعارض تأسيس األمم ا

أصاًل مبادئ الدين احلنيف، والشواهد كثرية جًدا ال يتسع هلا الشريط وال أريد أن تطول السلسلة فتثقل على الناس فال 
 يسمعوها.
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ا كانت خدعة أو أنه طرأ عليه خنوة، يف تفسري ما حصل وما حصل للملك فيصل يف آخر حياته له تفسريين؛ إما أهن
لك مدى تدخل اليهود والنصارى وقدرهتم على إزالة أي  يُبنيم، املهم أن ما حصل 6914بينه وبني كسنجر يف سنة 

 ، فقتلوه بابن أخيه.%99إىل  %611عميل تنزل مستوى عمالته من 

 فرتة خالد هو فهد، وفهد هو املؤسس الثاين للعلمانية يف مث جاء خالد فكان خالد عاجز وكان احلاكم عملًيا يف
كل املصائب من إدخال األمريكان إىل حتويل سيولة السعودية كلها إىل ديون، إىل   متَّتالسعودية، ويف عصر امللك فهد 

 مصائب كثرية ال يعلم هبا إال اهلل.

ودعمهم للشاذيل  يف سوريا حافظ األسدنظام ه ل؛ منها دعمفحدث وال حرجأما عن جهود السعودية يف دعم املرتدين 
ودعمهم حلكومة الفلبني ضد املسلمني ودعمهم حلكومة اهلند ضد يف اجلزائر جاء بعده  زروال الذي لليمنيمث بن جديد 

ة ستدل عليها، والوثائق كثري املسلمني، والشواهد كثرية جًدا، فعمالتهم لليهود والنصارى مااًل ورجااًل أشهر من أن يُ 
 جًدا.

وطبًعا مثلهم أو أسوء منهم حكام باقي إمارات اخلليج، اآلن القواعد العسكرية املوجودة يف قطر قواعد ال يدخلها أهل 
ب قصوى، حدثين أحدهم وهو من قطر أصاًل، وإذا أرادوا أن يضربوا أفغانستان فالقواعد األمريكية يف قطر يف حالة هت

فقال يل أنه ضابط كمبيوتر يف إحدى القواعد األمريكية وهو رجل علماين مسلم  نسني كنت معه يف سهرة يف لندناحمل
األصل، فتحدث لنا عن القواعد األمريكية يف قطر وسيطرة األمريكان عليها وأنه ليس ألهل قطر أو جليش قطر أي 

 سيطرة عليها أصاًل.

ن بعض الدول العربية كالسودان ومن باكستان يف اإلمارات املتحدة الضباط الكبار من اإلجنليز والضباط العاملني م
واجلنود أغلبهم من الدول الفقرية كالباكستان وبنجالديش، وهناك أربعة أو مخس ضباط من أبناء األمري زايد وإخوانه، 

 .جنليز و ويتحرك بأوامر اإلجنليزبذخرية اإل يتذخَّرفاجليش يأمتر بأوامر اإلجنليز 

يف شريط فيديو )التطبيع( رأيناه قبل فرتة  -ذكره اهلل باخلري–عبد اهلل فهد النفيسي والكويت مثل ذلك؛ حتدث الشيخ 
أنه بلغ درجة عجيبة مل يبلغوه يف فيتنام وال  وبنيَّ ويف شريط )اإلسالم والغرب( عن قضية إحتالل األمريكان للكويت 

 يف أي دولة أخرى.
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يف أشرطة، فالشاهد أن عمالة حكام اجلزيرة لليهود والنصارى فيه  ويُتكلَّم كتب  فيه ُتكتبفهذا وضوع طويل ميكن أن 
هلم صور مع املضيفني  وُأخذتدلل عليها، فأبناؤهم درسوا يف الغرب ودخلوا جامعات الغرب، أوضح من أن يُ 

صور تهم إيران بعد الثورة نشرت هلم صور خمزية فاضحة، وأنا رأيت بواملضيفات واملمثلني واملمثالت، واآلن عندما حار 
دار فيها كؤوس اخلمر، ونشرهتا إيران يف كل الصحف، امللك فهد معروف لألمري سلمان يعزف بغيتار يف حانة تُ 

، فبسبب هذه حىت ال تنشر فضائحهفضائحه وهو يدفع إىل اآلن أموال ملضيفات الطريان اليت قضى معهن شبابه 
 ر كذا.قال هلم تفعل كذا أو ننشر صو املخاذي أخذوا منهم مواقف، فيُ 

ُهمْ ﴿فهؤالء عمالتهم واضحة ال حتتاج إلثبات، واهلل سبحانه وتعاىل يقول  ، فال جيوز أن ﴾َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
، سيد قطب يقول أصبحنا يف بالء وكأننا نقرأ "ومن يتوهلم منكم فإنه منّا"نقرأها ونفهمها كما يريد كثري من املشائخ 

كأننا نقرأه ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم   ﴾َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿ قول اهلل تعاىل
 املؤمنون املسلمون املوحدون وأولئك هم أولياء األمور الذين جتب طاعتهم.

أقول لكم هذا اإلجياز ال يعين أنه ليس لدينا احلكام كفرة وأكفرهم حكام آل سعود، و  -من باب الوالية-فالشهاد 
، فيكفي أن خيرج  أي وغريهاوثائق وأدلة وكتب ولكين أريد أن أختصر هذه السلسلة، فاألمور معروفة ونشرهتا املعارضة 

 سعودي مرتين عن بلده إىل دول احلرية فيقرأ الصحف حىت يكتشف ما جيري.

اهلل، وجزى اهلل خريًا الشيخ أيب حممد املقدسي على كتابه )الكواشف اجللية الباب اآلخر وهو باب احلكم بغري ما أنزل 
يف كفر الدولة السعودية( هذا الكتاب املشهور، وهذا الكتاب أعاد صياغته حممد بن عبد اهلل املسعري صاحب جلنة 

فالكتاب األخري ليس فيه  الدفاع عن احلقوق الشريعة حتت عنوان )األدلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية(،
"سعودي" يعين بنفس إبن البلد، وكتاب الشيخ املقدسي فريد يف بابه، بنَـَفسشيء جديد ولكنه إعادة  صياغة للكتاب 

تكلم عن قضية كفر الدولة السعودية من باب احلكم والتشريع؛ فأتى باللوائح التنظيمية من زمن الشيخ حممد بن إبراهيم 
الشيخ حممد بن إبراهيم بكفر هذه القوانني، مث أتى باللوائح التنظيمية للمحاكم التجارية واملالية،  آل الشيخ، وأتى حبكم

وتكلم عن قضية األمم املتحدة وموافقة آل سعود على احملكمة الدولية، وأتى بأبواب كثرية ال يعلم هبا كثري من الناس 
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خدعة؛ قليل من احلدود اليت ينجوا منها كبار  بيقهم للشريعةتط إدعاؤهمفر التشريع، حبيث تكتشف يف النهاية أن من كُ 
 نفذ على الضعفاء.الناس وتُ 

ومن الوثائق اليت نشرهتا الصحوة واملعارضة السعودية؛ أمري متلبس بقضية "لواط" قتل الولد بعدها حىت خُتََفى معامل 
يعد يتكلم فيها أحد، ودفع ملفها يف احملكمة ومل  اجلرمية فأمر األمري سلمان بإلغاء القضية فأغلق اكُتشفتاجلرمية، مث 

الولد مث رّحل، فالنجاة من تطبيق شرع اهلل ليس فقط على مستوى األمراء وإمّنا على مستوى أوالد األمراء  لذويتعويض 
 عليهم شرع اهلل يف اجلزيرة. يطبَّقوأتباع األمراء وأصدقاء األمراء وأصحاهبم، فكل هؤالء ال 

أن هذه احلدود فقط على القضايا الظاهرة من اجللد والقطع والقصاص على بعض الناس؛ أما يف قضايا األمر اآلخر 
التشريع الكبرية واليت هي القوانني فالكل يعرف أن بنوك الربا مرخصة بالقوانني امللكية وهذا قّمة اإلستحالل، وهذه 

لبنك السعودي األمريكي والبنك السعودي الربيطاين وإىل كا  ؛حىت باحلرم وترتفع عن مآذنه منتشرة توجدالقالع الربوية 
 آخره، فكل هذه البنوك خرجت بقوانني ملكية.

حىت حدثين الدكتور سعد الفقيه قال: "خرجت مع طائفة من طلبة العلم إىل الشيخ إبن باز وقلنا له إستدراًجا: يا شيخ 
وتضع له بيوت  تقنِّنهت الدولة أنه أمر واقع فأرادت أن فيها الزنا فرأوفشى يف بعض الدول العربية واإلسالمية ظهر 

 شرفون على العاهرات. وأطباء يُ 

 فقال: أعوذ باهلل هذا كفر خمرج من اإلسالم. 

فأخرجوا قانون بتحرمي الزواج الشرعي، وجعلوا الزواج عندهم هو  تنظَّمتفقلنا له: فلّما قّننوا الزنا وجدوا أن الظاهرة 
 السفاح. 

  .اربني هلل ورسوله؟ هؤالء كفرة حمُ وذ باهلل هذا كائن يف بالد املسلمنيفقال: أع

م بإجازة للجواز فقالوا له: بعد ذلك عملوا جوائز للشباب والشابات الذي يشاركوا يف هذه األمور، وإذا طالب أحده
 الشرعي مينعونه.
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 وهو الرجل يأكله ربا درهمالسالم يقول: )فقال: هذا من أعظم الكفر، فقلنا له: طيب يا شيخ الرسول عليه الصالة و 
الربا وفتحوا له بيوت، فلما جنحت جعلوا له  قنَّنوا -حكام السعودية–وهؤالء  57(زنية وثالثني ست من أشد يعلم،

جوائز من شهادات اإلستثمار واجلوائز التشجيعية مث أصدروا قانون مبنع فتح البنوك اإلسالمية يف السعودية حبيث من 
 ح حساب إسالمي فيجب أن يفتحه يف قطر أو البحرين أو الكويت، فما رأيك يا شيخ هل هذا كفر؟ أراد فت

 فقال: نسأل اهلل أن يهديهم. 

 مث حصل جدال بينه وبني بعض طلبة العلم ومل يسحب حكم الكفر الذي أطلقه على البالد األخرى على هؤالء".

لوائح تنظيمية الربا، وقضية احملاكم التجارية و علماء؛ قضية إستحالل فأقول لك هذ القضايا واقعة معروفة تكلم عنها ال
خاّصة بالعسكريني وحماكم إقتصادية، وحمكمة اجلمارك، كلها حماكم تشريعية، وتكلم فيها إمام أئمتهم الشيخ حممد بن 

 غين أن نفصل فيه.إبراهيم آل الشيخ مبا يُ 

مية وتدخل هذا الكفر من أوسع بوابتيه؛ كفر والية اليهود فحكومة السعودية من أكفر حكومات البالد اإلسال
والنصارى وكفر احلكم بغري ما أنزل اهلل، وحىت أزيدكم من الشعر بيت؛ هذا الكالم يصرح به رموز الصحوة، وأخربين 

ا بيننا فيميل كنا نذهب إليهم فيقولوا لنا ويقول  -بدون أن حنرج أحد بذكر أَساء املشائخ الكبار–أكثر من واحد 
  .وبينه: احلكومة كافرة وامللك فهد كافر ولكن ال تنقلوا هذا عيّن فنحن يف حالة ضعف

فهذه قناعة كثري من العلماء يف اجلزيرة أن هؤالء الناس كفرة، وهي قناعة اجملاهدين من أهل اجلزيرة وقيادهتم يف 
ر العجيب والرعب حى الصمت؟ وما هذا السأفغانستان، ولكن الذي يدهشين كيف تواطأ أهل اخلري يف السعودية عل

 الكبري الذي جعل املشائخ يسكتوا ويتواطؤوا على الصمت مع أنك إذا سألتهم بينك وبينهم أفتوا لك بكفر النظام؟

مرة  ، وأنا سألتُ على أعضاء احلكومةأكرب من أن يدلل عليه، اآلن إذا إنتقلنا كيف تقسيم هذا الكفر فالشاهد القضية 
ماء وهو الدكتور فضل )عبد القادر بن عبد العزيز( صاحب كتاب )العمدة يف إعداد العدة(، فقلت له ما هو أحد العل
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التفصيل وتقسيم تكفري احلكومات؟ وهل احلاكم كافر وماذا عن وزراؤه وأعوانه ومدراؤه وموظفينه وجنده، فاآلن 
 لعيين لنفرتق عن مجاعات التكفري؟ أصبحت احلكومات مؤّسسات فإىل أين تنتهي عندنا سلسلة التكفري ا

َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم ﴿فأجابين وقال يل كالم علمي وشرعي قال: "اهلل سبحانه وتعاىل يقول: 
ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـُْهمْ ﴿ :وقال أيًضا ﴾اْلَكاِفُرونَ  موم، )..( فتنظر إىل حال البلد فإذا غة العيَ صِ من  "نمِ "و ﴾َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

فرد هو الذي حيكم والباقني له تبع، مثل نظام فرعون؛ فهنا تقول أن هذا احلاكم هو الكافر  اوجدت أن احلاكم فيه
 والباقني تبع له من طائفة الكفر ولكن ال نكفرهم بعينه. 

ة هي الرئيس نوابه والوزراء ونواهبم( فهؤالء أما إذا جئت لنظام مثل حكومة مصر؛ فتجد يف الدستور املصري )احلكوم
 مجيعهم حيكمون بغري ما أنزل اهلل فهؤالء كلهم كافرون".

ر الوزراء وفيهم وزير التمويل فهذا ما عالقته بقضية احلكم بغري ما أنزل اهلل، فقال يل فُ كْ وأنا سألت الشيخ كيف يَ 
تتكامل فيها جهود الوزراء يف حتقيق سياسة الدولة العليا(؛  "هناك بند آخر يف الدستور )مهمة الوزراء مهمة تضامنية

التمويل مبا يتوافق مع سياسة وزارة الداخلية، وبالتايل تضامنوا يف الكفر وأخذوا  ُيسيِّسيعين وزير التمويل مهمته أن 
 حكًما واحًدا.

ة الدستور وطبيعة هذا احلكم، فهذه يف هذه املسائل إال أن تكون عامل بالقانون الدستوري وطبيع مفال ميكن أن تتكل
القضية أنتم وعلماؤكم أقدر من الفصل فيها لكونكم معايشني للحكم يف "السعودية"، ولكن حسب ما وصلنا من 

جمموع املعلومات؛ أن العائلة املالكة هي اليت حتكم وتتضافر على احلكم وتتعاون فيه، والذي بدى يل أنا أن السعودية 
تضافروا ويعاونوا يف بينهم، ومعظمهم له مناصب، وضمن آل سعود جتد العائلة التجارية هؤالء حيكمها آل سعود وي

السبعة الذي يديرون الوزارات الرئيسية، فهؤالء الشك أن يستوفوا الكفر، ألن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأمري الرياض 
 هم الذي يضعوا سياسة الدولة.

على كفر وضالله عشرين مرة، فهو يريد أن يستمد القوة يف  أكَّدعبد اهلل ألمريكا )..( جتد عندما ذهب ويل العهد 
، فذهب هو وأخوه سلطان بفارق قليل جًدا يف من أمريكالكه ومنافسته إلخوانه الذي يسعوا للملك أيًضا توطيد مُ 

ل ستختار أمريكا سلطان أي ه ؛الوقت، واستقبلت أمريكا الشخصني بنفس املستوى مما جعل الرهان متساوي بينهما
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بالرئيس األمريكي، وأخذ منه ضمانات ها في اْلتقىيوم  61أم ختتار عبد اهلل ويل العهد الرَسي، عبد اهلل قضى يف أمريكا 
منه يهود رَسيني والباقي يهود  %99لدعم أمريكا للحكم السعودي يف عهده بعد فهد، مث إجتمع بالكوجنرس الذي 

ة سياسية وأعطاهم ضمانات، مث إجتمع يف اليوم التايل مع رؤساء شركات النفط الكربى صهاينة، فأخذ منهم ضمان
ت أمريكا بعد لقائها مع عبد اهلل على سالمة تدفق النفط السعودي يف مأنّ طْ "إِ  :يف الصحفحىت تعرف تبعيته، فجاء 

 .مرحلة ما بعد فهد"

أيام مع الكبار والباقي يف  3حلمامات الداخلية، فقضى يوم قضاها يف جزر هواي مع املساج والسباحة وا 64مث بقي  
الذي سرته اهلل هبذا اللباس العريب والبشت و سنة  11أو  11هاواي، مث يف هناية زيارة هذا الرجل الذي بلغ من العمر  
لكابوي ن باخلطوط احلمراء، وحذاء من اجللد على طريقة اقنّ السعودي، قام ولبس بنطلون جينز أزرق وقميص أصفر مُ 

فأصبح مثل الكراكاتري، رجل عجوز يف هذا السن البس كابوي، وهو لبس هذا اللباس تأكيًدا على أنه سيكون أمريكي 
 مثل سلفه وزيادة.

 تلم اجملاهدين العرب، وقال ألمري املؤمنني جئتُ سْ لم إبن الدن ويَ تَ سْ وجاء تركي الفيصل إىل هنا بأفغانستان يريد أن يَ 
مه، جاء يف بعض الصحف عن زيارة عبد اهلل ألمريكا شخص فأريد أن نأخذ بن الدن ونسلّ  111ل بطائرة جامبو حتم

تركي الفيصل لينجح يف مهمته فيه ينتظر ؛ كان ل يف برنامج زيارته إنتظار يف الدار البيضاء ثالثة أيامخَ دْ أن عبد اهلل أَ 
بد اهلل تأكيًدا على أن املرحلة املقبلة ستكون فيها والية  ليأخذ معه إبن الدن ومجاعته ليسلموهم ألمريكا يف وقت زيارة ع

م إبن الدن، الشاهد يف املوضوع أن كفرهم وواليتهم ألمريكا يكاملة ألمريكا، فأراد أن يكون عربون املرحلة املقبلة تسل
 دلل عليه. )..(أشهر من أن يُ 

اؤكم أن تأخذوا كل حالة لوحدها؛ فمن كان جيب عليكم أنتم وعلم وتفاصيل التكفري فأقولنأيت ملوضوع التقسيم 
ومن   ﴾َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿مشارًكا يف احلكم فهو كافر بعينه لقول اهلل سبحانه وتعلى 

 58﴾َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا َكانُوا َخاِطِئنيَ  ِإنَّ ِفْرَعْونَ ﴿كان تابًعا منفًذا يف احلكم فهؤالء من طائفة الردة لقول اهلل تعاىل 
الَِّذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن يف ﴿بينهم يف اخلطأ وجعله طائفة عاّمة، وقال تعاىل  فسوَّى
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اتل يف سبيل الطاغوت فهو من طائفة الطاغوت، فمن قاتل يف سبيل اهلل فهو من أهل اهلل ومن ق 59﴾َسِبيِل الطَّاُغوتِ 
 "ومن قاتل" تشمل من الذي جيمل هلم البنزيل إىل الذي حيمل هلم القذيفة.

فبهذه الطريقة نقول هم طائفة ردة مجيًعا فنحن نعتقد بتضافر األدلة على كفر احلكام، وكفر السلطات احلاكمة على 
هو تبع، إذا كان صاحب سلطة يف التشريع او يف التنفيذ أو يف  قدر سلطاهتا هبذا الكفر هل هو صاحب سلطة أو

أعتقد أهنم   والذينالقضاء فهو كافر عيًنا، فأنت تنظر يف آل سعود من هي احلكومة املنفذة املشرفة فهؤالء كفرة عيًنا، 
ايت وليس حكم سَ أسرة آل سعود والطائفة اليت تدير الدولة ألن احلكم اآلن أصبح مؤسّ على األقل كفار عيًنا هم 

، فهي مؤسسة حتكم هبذه الصورة وتتقاسم املهمات، فأنا عندي وزير 60﴾اأَلْعَلى َربُُّكمُ  أَنَا﴿ فيه احلاكم فرعوين يقول
الداخلية أكفر من احلاكم النهائي، فهو مشرف على حرب اهلل ورسوله ويشرع غلى إنفاذ قوانني الكفر والرّدة، مث تأيت 

ا هبا فهو كافر، ومنإىل القضاء؛ فمن حكم ب
ً
كم مبا أنزل اهلل ضمن مؤسسات الطاغوت فنرجو حي غري ما أنزل اهلل عامل

 أن ال يدخل يف هذه القضية من باب متابعة مصاحل املسلمني.

هذا من ناحية النظام كنظام؛ فهو نظام مرتد صاحبه مرتد، رأسه مرتد، ومن كان صاحب سلطة تشريعية أو تنفيذية أو 
تنعة ألهنا ممُْ  فُتقاَتلفهو مرتد، أما يف جمموعهم فهم طائفة رّدة وبعض اجلهاديني يرون أنه طائفة ممتنعة بشوكة قضائية فيه 

 وإن كانوا مسلمني وإن كانوا بغاة، فالشاهد حكم تكفريهم شيء، وحكم قتاهلم شيء.

الوطين اجليش وإىل آخره؛ حكم هؤالء  ن هو دون األسرة املالكة من املدراء واحلرساآلن حكم أعوان النظام السعودي ممّ 
َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم ﴿حكمهم الشرعي عندنا وعند مشائخنا مجيًعا باألدلة الشرعية أهنم كما قال تعاىل: و الناس مجيًعا 

ا ببيداء من يغزوا جيش الكعبة فإذا كانو ) :محديث الرسول عليه الصالة والسال عندنا، والعمدة فيهم 61﴾الطَّاُغوتُ 
وكذلك فتوى اإلمام إبن تيمية يف  62(األرض خيسف بأوهلم وآخرهم.. خيسف بأوهلم وآخرهم مث يبعثون على نياهتم

التتار واحلكم أهنم مرتدون يقاتلون كطائفة ردة وقال )لو وجدمتوين معهم وعلى رأسي مصحف فاقتلوين( وقال )ال 
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 بأهنم فَحَكممن جمموع الفتاوى،  49اجعونه يف مسائل التتار يف اجلزء يشك يف كفر هؤالء إال كافر(، وتفاصيل هذا تر 
ْكرهعلى أهنم مرتدين مع أن فيهم  مكطائفة عامة ويقاتلوا قتال عا  يقاتَلون

ُ
ْكرهواجلاهل، فسأله سائل كيف وفيهم  امل

ُ
 امل

َجنَّد
ُ
 اإلجباري، فقال: )إذا كان اهلل سبحانه و  وامل

ُ
كرهني تعاىل وهو القادر على متييز على ما يف جيش البيداء من امل

السبيل ومع ذلك مل ميايزهم وحكم حكًما عاًما فنحن أعجز على التمييز فنقاتلهم على هذا احلكم مث  وَعرَبةوالسوقة 
،  وأنا أعرف كثري كرهني وجاهلنيمُ يبعثهم اهلل على نياهتم(، فنحن ال نشك أن يف اجليش املصري أو اجليش السوري 

منهم من أبناء العم وأبناء اخلال واجلريان ومنهم اإلسالمي والتبليغي من يدخل يف اجليش أو األمن الشرطة، وعندكم 
أكثر؛ فتجد هذا من تالميذ سفر وهذا من تالميذ سلمان وهذا شيخه أفتاه أن يدخل يف اجليش، فهؤالء الناس عندي 

، وال فرق بني اجليش املصري واجليش طائفة كفرالعرب بعمومهم وكافة التيار اجلهادي وعند كافة اجملاهدين واألفغان 
كرهنيالسعودي واجليش الرتكي، فكل جيش يف كمية من 

ُ
كرهنيوفيه كمية من اجلاهلني، فهؤالء  امل

ُ
واجلاهلني هم  امل

 مسلمني وليسهو كفار.

بض علينا ويضعنا يف قْ بينما هو يقتلنا ويَـ  ؟أو جاهل ُمكرهولكن عندما يأيت ليقاتلين فهل أضع املنظار وأنظر هل هو 
أحد األمريكان فهل سيأيت كلينتون أو كيندي أو وزير الداخلية ليعتقلك من بيتك؟ بل  السجن؟ فأنت إذا قتلتَ 

سيأتيك جمموعة من املصلني وامللتحني ليعتقلوك، وعندما تدخل السجن وتتكهرب يف التعذيب حىت تعرتف على 
كما متاًما  أخوة باللواط وترتكب الفاحشة مع بعضهم، وهذا حصل يف السعودية  ويُهدَّد أعراضهم، تُنتَـَهكلمني املسل

أن ينصرف من تعذيب األخوة حيضر الدرس عند  هل سيفرق عندي أن هذا الرجل بعدحصل يف مصر ويف سوريا، ف
  ..أمنًيا وال سياسةً  وال شرًعاالشيخ الفالين؟ فهذه التمييزات غري ممكنة ال 

 ؛سلسلة من الناسالذي قتلهم يف احلقيقة  تل أصحاب تفجريات الرياض األربعة بسبب قتلهم لألمريكان كانملّا قُ  
وهو واحد من هؤالء السعوديني املكرهني أو اجلاهلني، مث دورية من نفس اجلنس  مفكشف مكاهن مأخرب عليه خُمرب 

، مث واحد وضعه حتت الكهرباء، مث جاء واحد منهم فقتله؛ م جالد عذهبالباب، مث مان أغلق عليهإعتقلته، مث سجّ 
فهؤالء طائفة رّدة وطائفة حماربة هلل ورسوله، ولكن من ناحية احلكم الشرعي هلؤالء الناس؛ فكبارهم ممن هو مشرتك يف 

عامل راضي يعلم أنه يف فئة ردة  أعيانًا، ومن كان من الصغار فأحد أمري؛ إما أن يكون َكَفرةالتشريع أو التنفيذ فهؤالء  
حتارب اهلل ورسوله وتقاتل املسلمني فهذا مرتد، ولكن هل أستطيع أن نقول أن فالن بن فالن كافر مرتد بعينه؟ ال، ألن 
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من عقيدة أهل السنة إعمال الشروط واملوانع عند تكفري املعني، فشروط الردة متحققة فيهم مجيًعا لكوهنم من أهل 
 ملوانع فيبدوا يل أهنا يف أهل اجلزيرة أكثر من املوانع يف سوريا أو يف مصر لشبهة اإلسالم. الردة، أما ا

أيت يفبعيًدا عن األحكام جيب أن يكون لإلخوة يف "السعودية" دور كبري يف الدعوة، ألن الدعوة وإيضاح األمر هلؤالء 
املصري ألن اجليش اجلزائري أو املصري أو اجليش السوري بنتيجة يف اجلزيرة أكثري مما قد تأيت به يف اجليش اجلزائري أو 

يف اجليش  املظليِّنيى يل أخ جزائري فقال يف دورة كَ أصبح موغل يف الكفر وال يدخل فيه إال كافر أصلي، حىت حَ 
اجليش رض إاّل أن يكفر برب السماء، يف حني قد يكون يف حىت يقلع بالطائرة من األرتفع الراية لشخص اجلزائري ال تُ 

يتاجر بعرضه حىت يدخل  سكِّري مخِّريالسعودي من يقول بسم اهلل توكلت على اهلل، فهناك فرق؛ هناك ال جتد إال 
اجليش، وهنا جتد مسلم ملتزم وإىل آخره، ولذلك أعتقد أن كمية املعذورين جبهلهم وكمية املعذورين بإكراههم وكمية 

 ناء اجليش وأبناء احلرس وأبناء األمن والشرطة. لسعودية، حىت من أببري جًدا يف ااملعذورين بتأويلهم له وجود ك

مك لِّ سَ أخذك ويُ ولكن قضية احلكم الشرعي بالكفر أمر وقضية قتاهلم أمر آخر؛ ألنك إذا َسحت لرجل صاحل أن يَ 
يف كل  ذك افرين، وهذا الذي يريد أن يأخللك وِعْرضك نفسك ُتسلمسلمك ألمريكا فأنت آمث ألنك للسلطات حىت تُ 

يصول على النفس والعرض، والشيخ عبد اهلل عزام كتب يف هذه الذي كتب الفقه له إسم هو )الصائل املسلم( 
صال القضية، وقرأت له حبث إَسه )أحكام دفع الصائل املسلم(، فهذا الصائل املسلم هو صائل ثبت له اإلسالم ولكن 

كما يف كتب الشافعية، وجتد   مل يتمكن من دفعه إاّل بالقتل قتل"فهذا دفعه واجب، وقال اإلمام الشافعي: "إذا  عليك
 هذا األمر يف كتب مجيع املدارس الفقهية، والشيخ ابن تيمية من أجرأ الناس على هذه األحكام.

فدفع الصائل عن النفس والعرض واجب، ودفع الصائل على املال إختلف فيه الفقهاء هل هو واجب أم جائز، فأقل  
فع باجلريد دفع دُ نفع بالنعال فإن مل يدفع دُ ندفع بالكالم فإن مل يَ الصائل املسلم عن املال اجلواز؛ فيقال يُ  أحكام دفع

ة، وبعض الفقهاء فّرق بني جايب اخلليقة الشرعي املسلم وبني بقتله قتل وإن كان هو جايب اخلليفدفع إال نفإن مل ي
من كتب العلماء ومن سؤايل لبعض املشائخ أن ليس هناك تفريق بني  الصائل العادي، والثابت والراجح عندي مما قرأتُ 

رضي اهلل احلكومة الشرعية، وذكر إبن حزم قصة يف زمن خالقة معاوية بن أيب سفيان من الصائل العادي وبني الصائل 
ص؛ فلبس السالح ؛ أنه جاء جايب معاوية وحّول املاء عن بستان أحد الصحابة لعّله عبد اهلل بن عمرو بن العاعنهما
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وأمر أوالده وعبيده ومن معه وقال واهلل ال حتولوه إال أن نكون حثثًا هامدة، فتوسط بينهم بعض الصحابة وذهب لبعض 
عمال معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنه وقال له "إنك تعلم أنه إن قتلك فأنت يف النار وإن قتلته فهو يف اجلنة" 

 63".من قتل دون ماله فهو شهيدسالم "حلديث الرسول عليه الصالة وال

فليس هناك تفريق أصاًل بني الصائل املسلم من قبل احلكومة الشرعية وبني غريه، أما صائل احلكومة الكافرة فهذا ال 
 عنه، ويُعفى جبهله يُعذرفقد  -سبحانه وتعاىل-ه عند اهلل كمُ نقول أنه صائل مسلم بل هو من طائفة الرّدة أما عن حُ 

على قتل مسلم أن ينجوا  ُأكرِهأفىت ابن تيمية أنه ال جيوز للمسلم إذا لكن يف اإلكراه ، عنه ويُعفى بإكراهه ذريُع وقد
، وهذه الفتوى يف جمموع الفتاوى شهيًدا حمتسًبا صابرًا يُقتلبنفسه ويقتل املسلم، وأنه إذا قتله يكون قتل عمد، وقال بل 

 (.49اجلزء )

أرسل يقول: إذا علم من يعمل في الجيش أو الشرطة بأن الحكام الذين يعمل تحت  : اآلن أخوناالسؤال الثاني
ين ولكنه يقول أنه ال ينفذ ما يأمر به إن كان فيه مخالفة هلل ورسوله بل إًن بعضهم قد يعمل في رتدَّ إمرتهم مُ 

 ؟قبض على المجرمين؛ فما حكم هؤالءخدمة المسلمين كمن يعمل في ال
صادقًا يف هذا الشرط بأن ال ينفذ ما يأمر به إن كان فيه خمالفة هلل ورسوله مبعىن أنه إذا أخرجوه هذا الرجل إذا كان 

غري  -كما تعلم-من الناحية العملية  فهذا األمر جائر ولكنهالشيخني سفر وسلمان فال خيرج،  مثاًل بدورية ليعتقل 
إذا مل  يف الوظائف احلكومية شيء إَسه "ال أنفذممكن، ليس هناك شيء يف اجليش والشرطة واألجهزة األمنية وحىت 

، اآلن عندما يأيت أمر من امللك خلطباء املساجد مبنع الكالم يف هذا إذا رفقوا به  سيفصلوه يعجبين"، فعند أول حادثة
ي خيطب فصل ولو كان علي احلذيفم خطيب يف الشيعة يُ لَّ كَ الشيعة ألنه سيذهب لزيارة إيران؛ فأنتم تعلمون أنه إذا تَ 

 يف احلرم.

هذا الشرط بأن ال ينفذ  حَتقُّقفهذا األمر غري ممكن يف احلكومة ال يف السعودية وال يف غري السعودية، ولكن إذا إفرتضنا 
إال اخلري فهذا خارج عن القضية ولكن من حيث الواقع هذا الكالم مستحيل حصوله، حىت أهنم عندما إعتقلوا سفر 

                                                           
 (.040)القصة في صحيح مسلم  63
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رون ويقولون هلم "حنن ننفذ أوامر وأنت واهلل حذائك على رأسي، وحنن مأمورين"، فهذا يتعذ اجلنودوسلمان كانوا 
 الكالم ال يعذره أمام اهلل تعاىل فهو يعلم أهنم رجال صاحلني.

ان هل أنا من الذين ظلموا أنفسهم بكوين سأله السجّ بن حنبل عندما إلمام أمحد القصة املشهورة ل لعلك تعرف
تأتيين أوامر بإعتقال شيخ سؤالك يعين قال أنا مشغول بالقبض على اجملرمني مث من حني آلخر  فهو سأل نفس ،انسجَّ 

ال، لست من أعوان الظلمة، إمنا أعوان الظلمة من خييطوا لك ثوبك، من يطهو لك طعامك، من فقال له: "صاحل، 
 .؟"يساعدك يف كذا، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم!

الذي يبيع له اخليط من الظاملني فكيف بالذين يعملون يف أمن الدولة ويعتقلوا املشائخ، فأقول اط و فالشاهد إذا كان اخليَّ 
هذا ليس من الظاملني بل هذا من الكافرين وليس من الظاملني، فهؤالء من طائفة الكفر، وبغض النظر هل يعذر جبهله 

من الظاملني وهو من احملاربني هلل ورسوله، أم ال فكسبه سحت قطًعا، وأوالده ونساؤه ينبت حلمهم من السحت، وهو 
فأقول لك أننا تنبيًها ألنفسنا  (أو ال؟ عيًناهل هو مرتد )ق فيهم وحنن عندنا سؤال فرعي بسيط حًدا فهذا كله متحقّ 

 م عليه بالكفر العيين.كُ وإلتزاُما بعقيدة أهل السنة واجلماعة ال حنَْ 

يأتني : )-كما نقتل يف كتايب التجربة السورية-عليه الصالة والسالم أما إجابًة على سؤالك فأقول: يقول الرسول 
رون الصالة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فال يكونن هلم عريفا وال شرطيا ، ويؤخّ بون شرار الناسعليكم أمراء يقرّ 

 خونة، وقضاة فسقة، اءووزر  ظلمة، أمراء الزمان آخر يف يكون) وقال صلى اهلل عليه وسلم: 64(وال جابيا وال خازنا
  65(شرطًيا وال عريًفا، وال جابًيا، هلم يكونن فال الزمان ذلك منكم أدرك فمن كذبة،  وفقهاء

فوصف الرسول عليه الصالة والسالم نوع من األمراء يكونون يف آخر الزمان، وهؤالء األمراء الظلمة فهم مثل أمراء بين 
لك بن مروان وهو من خلفاء املسلمني الذي فتح يف عهد مساحات أمية أو أمراء بين العباس يعين مثل عبد امل

شاسحة، ومن موبقاته أنه خرج إىل منرب املدينة املنورة يف املسجد النبوي وقال يا أهل املدينة ال يقول يل رجل إتق اهلل 

                                                           
 .)931) ":الصحيحةالسلسلة صححه الشيخ األلباني في " 64
 .(8/581) ه األلباني في "اإلرواء"ضعف 65
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على الرف وقال هذا آخر  هعاخلالقة أخذا املصحف ونظر فيه مث وض ُويلِّ ا عنقه، كما روى اإلمام الزهري فلمإال ضربت 
 .تفتنَّاالعهد بك، فقال الزهري اللهم ال 

فهؤالء هم األمراء الظلمة؛ حيكم بشرع اهلل و جيوشه تغزوا ويضع اجلزية على الكافرين وينصر املسلمني وجييب الزكاة 
يني ومنهم الزنكيني ومنهم ويقوم مبهمة إمام املسلمني ولكنه من األمراء الظلمة؛ منهم سالطني بين عثمان ومنهم األيوب

 66العلماء واألمراء( اإلسالم بنياملماليك، ومثل عبد الرمحن الناصر يف األندلس، وهذا األمري جاء عنه كما يف كتاب )
قها فعمر هلا قصرًا مجيل، والوزراء عمروا حوله مث الكرباء شِ يف مدينة الزهراء يوم إشرتى جارية إَسها الزهراء وعَ  قـُبَّةبىن 
وأمر أن تبىن بلبنة من  قـُبَّةالقوم، فأخذ لنفسه عرش وبىن فوقه  لِعْليةوا حوهلم وهكذا حىت أصبحت مدينة كبرية عمر 

فضة ولبنة من ذهب، مث جلس ومجع الوزراء ومجع العلماء وقال هل َسعتم مبلك جلس يف مثل هذا العرش، وكان ممن 
خل العامل وهو يبكي فسأله األمري ملاذا تبكي؟ فقال له: "رمحتك يا ع هلذا اجلمع الشيخ املنذر بن سعيد البلوطي، فدمجََ 

َوَلْواَل َأن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة جلَََعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّمْحَِن ﴿أمري املؤمنني أن ينزلك اهلل منازل الكافرين"، مث قرأ له اآلية 
َها َيْظَهُرونَ لِبـُُيوهِتِْم ُسُقفاً مِّن َفضٍَّة َوَمعَ   فلما قرأ عليه اآلية سقط مغشًيا عليه وأمر بنقضها. ،67﴾ارَِج َعَليـْ

 فسقة، ووزراء ظلمة، أمراء الزمان آخر يف يكونفهذا من االمراء الظلمة الذين قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم )
( فنحن لسنا يف شرطًيا وال عريًفا، وال ًيا،جاب هلم يكونن فال الزمان ذلك منكم أدرك فمن كذبة،  وفقهاء خونة، وقضاة

 68يف حالة أمراء كفرة ووزراء أكفر.* حالة هذا احلديث، حنن اآلن

وقضاته، وكون أجهزته  ومشّرعيهونركز على هذا األمر فما يليه كله توابع له، فإذا ثبت لنا ردة احلاكم وردة كبار أعوانه 
طائفة الردة وطائفة الكفر؛ يصبح من السهل أن نتكلم عن العامل أو السلطوية يعين األمن والشرطة وغريهم هم من 

 الشيخ أو الداعية الذي وقف مع هذا والتفصيالت األخرى.

، واحلكومة طائفة ردة يكفر منها عيًنا من كان داخل يف أصل التشريع أو يف أصل َكَفرةاآلن الذي أقوله لك: احلكام  
، ومن قال ال َكَفر  للُكْفرقال نعم فمن دخل الربملان و على القانونني الكفرية، احلكم مثل الذي يدخل الربملان ويصوت 

                                                           
 لكاتبه عبد العزيز البدري. 66
 .(99) :الزخرف 67
 هنا نهاية الوجه األول من الشريط الرابع وبداية الوجه الثاني )الملف الثامن(. 68
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فر العيين، على خالف بني فقهاء اجلهاد اآلن يف هذه املرحلة، ولكن أنا على مذهب يكون دخل يف الكُ  فنرجوا أن ال
 من يرجوا أن يكون خرج من الكفر العني برفضه الكفر.

ئفة من كان جاسوًسا وعيًنا للمسلمني، فهذا يف ظاهره من الطائفة ولكن يف حقيقته عني وطبًعا ال يدخل يف هذه الطا 
م للمسلمني فهو من خواص أهل اإلسالم، وال يدخل يف هذه القضية من دخل ليجاهد هذا النظام من داخله أو لينظَّ 

م واردة ومؤقته، ال أن يدخل يف إنقالب أو إغتيال على أن تكون حجته سائغة وواقعة؛ وأن تكون فعاًل خدمته لإلسال
إنكار شديد جًدا على بعض املشائخ   جسد الكفر لينفذ أحكام الكفر على أمل أن ينفذ فائدة، ولذلك أنا أنكرتُ 

ورموز الصحوة الذي بعد أن خرج من السجن َُسع منه أنه قال: "الدعوة ال تزال يف أشدها، وأنا أنصحكم؛ ال تزال 
 هو حقيقةً بنا له اجليش والشرطة واألمن فادخلوا يف وظائف الدولة"، هذا الشيخ اجلليل على حُ هناك فجوات للدعوة يف 

وميد يف بقائها وميد يف عمرها على أمل أنه سيدعوا إىل  -كما قال سيد قطب- ُمنتجة حية خباليا الكفر أجهزة يُدعِّم
بل هذا الشيخ د، وماذا سيكون موقفك يف حينها؟ قاتلنا على التوحياهلل ، فماذا ستنفعه دعوته إذا احنرف وأصبح يُ 

 رطة فيهم املصلي واخلاشع وغريه. انني والشُ ني والسجَّ نفسه يعلم أن احملقِّقِ 

فالصحيح أنه جيب يتمايز خط اإلسالم عن خط الكفر، وللشيخ سيد قطب من كتابات تغين عن الكالم يف قضية 
أن يرتكوا واجبهم ويرتكوا وظائفهم؟ أن يقول هلم؛  اأَلْوىل هل: هؤالء من الشيخ َسَألالتمايز واملفاصلة. والصحيح إذا 

عليهم أن يرتكوا وظائفهم، ألهنم يأكلوا سحت ويتكسبوا بالسحت  "جيب"أن يرتكوا وظائفهم بل  "اأَلْوىل "ال، ليس 
رمحة اهلل تعاىل، وجتد من يقول  به وبأهله وأوالده إاّل أن تدركه أَْوىلويطعموا أهلهم بالسحت وما نبت من حرام فالنار 

لكن؛ "إذا هؤالء الناس تركوا وظائفهم فمن يقوم بوظائف املسلمني؟" فنقول هلم هذه ليست مصاحل املسلمني بل 
مصاحل الكافرين ومصاحل اليهود والنصارى ومصاحل أرامكو وشركات النفط ومصاحل آل سعود اليت يصرف منها سلطان 

الر يومًيا، هذه مصاحل الوليد بن طالل الذي ملء األرض من ميامي إىل دمشق بالفنادق مليون دو  4بن عبد العزيز 
عليه الصالة -قص واجملون بدعوى اإلستثمار والسياسة، فهذه ليست مصاحل املسلمني والرسول واحلانات والدعارة والرَ 

لك قائل ملن نرتكها؟ نقول هذه مصيبة  (، وقد يقولشرطًيا وال عريًفا، وال جابًيا، هلم يكونن فاليقول: ) -والسالم
 يف األرض فليأخذها من يأخذها ولكن ال يكون أنت. توقع
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يعين لو تعارف الناس يف بلد على أن ال يتكاثروا إال بالزنا، فهل نقول كيف يتكاثر البشر إذا ما دخلنا يف الزنا؟ بل 
 ا كان عكس الشريعة.نقول فلينقرضوا وال يتكاثروا، وال أحد يسأل هذا السؤال إال إذ

 :له َسعته ( كما نقله عنه الشيخ سلمان يف شريطلوجوه التخليصقال ابن حزم يف كتاب )التلخيص 

حمارب هلل تعاىل ورسوله وساع  آخرها؛ر مدينة أو حصن يف شيء من أندلسنا هذه، وهلا عن "وعمدة ذلك أن كل مدبّ 
ت على أموال املسلمني من الرعية اليت تكون يف ملك من ضارهم، يف األرض بفساد؛ للذي ترونه عياناً من شنهم الغارا

وإباحتهم جلندهم قطع الطريق على اجلهة اليت يقضون على أهلها، ضاربون للمكوس واجلزية على رقاب املسلمني، 
ما حرم  مسلطون لليهود على قوارع طرق املسلمني يف أخذ اجلزية والضريبة من أهل اإلسالم، معتذرون بضرورة ال تبيح

اهلل، غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم وهنيهم. فال تغالطوا أنفسكم وال يغرنكم الفساق واملنتسبون إىل الفقه، الالبسون 
جلود الضأن على قلوب السباع، املزينون ألهل الشر شرهم، الناصرون هلم على فسقهم. فاملخلص لنا فيها اإلمساك 

 تكون أن رجوتُ عروف والنهي عن املنكر، وذم مجيعهم؛ فمن عجز منا عن ذلك لأللسنة مجلة واحدة إال عن األمر بامل
 69 ."اهـ.ُغلبوا ملا بقلبه هذا ينكر من كل  اجتمع فلو هذا، كيف  أدري وما َتَسعه، التقية

: "مع ه، والشاهد يف كالم الشيخ إبن حزم هو قولاآلن وموقف العلماء الشيخ يتكلم عن حرب اخلليجكأن سبحان اهلل  
أنه لو إجتمع كل منكٍر بقلبه ملا غلبوا على أمرهم"، وهذا الذي أذكره ألهل اجلزيرة و"السعودية " وأهل الصحوة، فلو 

وصاحلي الصحوة  -إذا كان فيها صاحلني–اجتمع الصاحلني يف اجليش والشرطة واحلرس والعلماء وهيئة كبار العلماء 
 أمام آل سعود وغريهم؟  لبوا على أمرهموهم كثري؛ هل لو إجتمع هؤالء غُ 

خري اجليوش أربعة آالف وال يغلب إثين عشر من لبوا عن أمرهم، والرسول عليه الصالة والسالم يقول: )ال واهلل ما غُ 
ألف مقاتل؟ يف القبائل ويف اجملاهدين ويف األفغان العرب ويف البوسنة العرب ويف الشيشان؛  64أال يوجد فيهم  70(قلة

                                                           
إبن حزم  الكالم بالمعنى. المصدر رسائل نقلنانص كالم ابن حزم ال نص كالم أبي مصعب السوري فقد  ذكرناكتاب التلخيص لوجه التخليص إلبن حزم،   69

 .9/059إلحسان عباس 
( وابن خزيمة 0222( والترمذي )5300( وأبو داود )0/534قال اإلمام سلمان العلوان: ]هذا الحديث رواه اإلمام أحمد في مسنده عن وهب بن جرير ) 70
اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس  (. وغيرهم من طرق عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد4505( وابن حبان )5298)

اً من قلة([ ثم ذكر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعة مئة وخير الجيوش أربعة آالف وال يغلب اثنا عشر ألف
 الشيخ أن الصواب أنه مرسل وال يصح مرفوًعا.
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ألف مقاتل؟ ولكن كل واحد يرمي احلمل عن نفسه مث يقولك من ملصاحل املسلمني؟ وهي  64اك يف كل هؤالء ليس هن
يف  للسّجان يف احلقيقة ليست مصاحل املسلمني ولكن احلقيقة أنه هو نفسه من الظاملني كما قال اإلمام أمحد بن حنبل

خييطوا لك ثوبك، من يطهو لك طعامك بل من أعوان الظلمة، إمنا أعوان الظلمة من  ال، لستَ املثال الذي ذكرناه "
 أنت من الظلمة أنفسهم".

وانظروا ألمري عسري خالد  ،من الظاملني أم من الذين ظلموا أنفسهم؟ اليت أصبحت مرتع للدعارة )..( هلباهلل عليكم 
القنوات الفضائية ب يف أقلّ  كنت  بن فيصل يف فتح السياحة وإدخال الدعارة والسباحة والعري على املسلمني، وأنا مرة

على قناة فإذا منظر من العري على الشاطئ بطريقة مفزعة، فظننت أهنا يف أملانيا أو إيطاليا، فنظرت يف طرف  فوقعتُ 
لديب فيه قنوات جنس، والقنال السعودي أخف ولكن يف الشر  ةالشاشة فإذا هي قناة فضائية يف ديب، والقنال الفضائي

 يف دينان جيتمع ال) :يها الرسول عليه الصالة والسالمهذه جزيرة العرب اليت قال فأخف ليس يف اخلري أحسن، فهل 
 ؟ 71(العرب جزيرة

 شاهدتُ شريط،  11- 31وذكرت لكم البارحة أنه عندنا جمموعة من أشرطة الفيديو مسجلة عن حرب اخلليج يف 
فيه دوري كرة قدم لفرق نساء اجليش  لن يستطيع أحد أن يراه، مسجل أن أرسله للعلماء ولكن قلتُ  متنيتُ و أحدها 

األمريكي الذي دخل السعودية، وكان الدوري يف منطقة الظهران، وهلم دورات يف السباحة، مث يأيت بعد ذلك من يقول 
 وان الظاملني بل من طائفة الكفر.للناس بدخول اجليش السعودي الذي هو يف احلقيقة ليس من الظاملني وال أع

نقله عنه بن عتيق اا، البارحة كنت أقرأ كالم للشيخ مشائخ الدعوة النجدية، وهم أصاًل أشد منا جدً وهذا الكالم أورده 
 :عنهااملوافق ألهل الكفر له ثالث حاالت ال خيرج  قاله "ملة إبراهيم" كتاب  الشيخ أيب حممد املقدسي يف

سالم. سواء أكان مكرهاً أم غري مكره، فهو "احلالة األوىل: أن يوافقهم يف الظاهر والباطن فهذا كافر خارج من اإل -
 . 72﴾َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  اللَّهِ  ِمنَ  َغَضبٌ  فـََعَلْيِهمْ  َصْدرًا بِاْلُكْفرِ  َشرَحَ  َمنْ  َولََِٰكنْ ﴿ممن قال اهلل فيه: 

                                                           
( والطبراني في ) األوسط ( 53925ه قال )ال يترك بجزيرة العرب دينان(،  رواه اإلمام أحمد )عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أن 71
(:" رواه أحمد، والطبراني في األوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح 952/ 2( ؛ وقال الهيثمي في ) مجمع الزوائد ( )0133)

 غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ".
 (.013النحل: ) 72
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 وهم املنافقون.احلالة الثانية: أن يوافقهم ومييل إليهم يف الباطن، مع خمالفتهم يف الظاهر، فهذا كافر أيضاً  -

احلالة الثالثة أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن وهو على وجهني: أحدمها: أن يفعل ذلك لكونه يف  -
سلطاهنم مع ضرهبم وتقييدهم له وهتديده بالقتل، فإنه واحلالة هذه جيوز له موافقتهم يف الظاهر مع كون قلبه مطمئناً 

ميَانِ  ُمْطَمِئن   َوقَـْلُبهُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ ﴿ال تعاىل: باإلميان كما جرى لعّمار ق  . 73 ﴾بِاإْلِ

فنحن حنكم بالظاهر واهلل يتوىل السرائر، ال نستطيع أن نكشف عن قلب كل إنسان يقول أن نييت كذا يف حني أنه 
جهل أو عذر أو إكراه  إن كان لهورسوله، وهذا املخالف يف الباطن يقف مع الكفر وسالحه مع الكفر وحيارب اهلل 

 ينفعه عند اهلل سبحانه وتعاىل.

حقيقة األمر إذا أردنا أن نأخذ حكم الصحوة يف اجلزيرة وحكم حكام اجلزيرة وحكم علماء اجلزيرة يف موازين رسائل 
 علماء الدعوة النجدية فسنصدر عليهم أحكام حقيقًة أنا أراها شديدة، ولكنها أحكامكم ومن بلدكم ومن علماؤكم

 ومن فقهاؤكم.

 تكفريك شيء من اإلرجاء يف قضية حىت قال يل أحد األخوة أنت عند أن نصدر عليهم أحكامحنن إىل اآلن ال نريد 
قال شيخ اإلسالم ابن  قرأت عليكم بعض نصوص إبن تيمية فسنخرج بطامة كربى، يقول إبن تيميةاملعني، احلقيقة إذا 

ما علمه من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم واتبع حكم احلاكم تيمية رمحه اهلل يف: "ومىت ترك العامل 
  .هـ .ا "74املخالف حلكم اهلل ورسوله كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة 

 مت به هيئة كبار العلماء فبماذا ستخرج؟ فإذا أخذت هذا الكالم وقيّ 

 كفَّرالوهاب وكالم كتب التوحيد  )...(، عند أئمة الدعوة النجدية أحدهم  فهذا الكالم هو كالم الشيخ حممد بن عبد 
)...( هذا وهو مع الدولة العثمانية واخلالفة الرَسية فكيف مبن  !ابن عمه ألنه واىل الدولة العثمانية وهي خالفة شرعية

                                                           
 (.013النحل: ) 73
 (.955/  92مجموع الفتاوى )  74
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بن عثيمني يقول: "احلمد هلل يف شريط للشيخ إ يقف مع القوات األمريكية، فنحن أصبحنا يف طامة حىت أنين َسعتُ 
جاءنا األمريكان، فهؤالء مل نستطع أن نوصل دعوة اإلسالم إليهم فهم جاؤونا اآلن وأصبحوا حجة علينا وإن شاء اهلل 
سندعوهم لإلسالم يرجع أغلبهم مسلمني فيكون منذرين لقومهم ونكون أصبنا خري جاءنا مل نكن نستطيع أن نذهب 

 إليه". 

أو من اخلرف، وهل تصدر عليه أحكام أم تقول أنه إنسان بلغ من  الَعَتهرب اإلنسان هل هو من هذا الكالم يستغ
فال نأخذ بكالمه، وفعاًل أرسلت اإلستخابرات األمريكية بعض األمريكان ومعه مرتمجني حىت قال يل أحد  عتّياالعمر 

اإلسالم حىت خدعوهم وخدعوا الناس،  األخوة جلسوا يف الصف األول لدروس إبن باز وابن عثيمني يسألوهنم عن
 هؤالء هم الذين جاؤوا ليحتلونا. 

ما فيه كل أهل اإلسالم، ومكانتكم يف اإلسالم ومكانة بالدكم يف اإلسالم  وأضعافأن ما أنتم فيه طامة فالشاهد 
 مية.بسبب خذالن اإلسالم واملقدسات اإلسال حصلتومكانة احلرم يف اإلسالم جتعل القضية مصيبة عظمى 

ونرجع للموضوع أقول اجليش واحلرس والشرطة وهؤالء الناس من طائفة الردة ومن احملاربني هلل ورسوله وقد خيرج بعضهم 
املدرع  31اء إجباري؛ اللو  جمنَّدأو كلهم أو جلهم حسب الدولة بقضية العذر باجلهل أو العذر باإلكراه، بأن يكون 

ألف من  11راده من أهل السنة السوريني، هو الذي قصف محاة وقتل من أف %91دّمر محاة للجيش السوري الذي 
املسلمني بأوامر النصريية، )..( فقتلوا أهلهم وأوالدهم وخربوا بيوهتم بأيديهم. وعندكم إذا اشتعلت املعارك ونزل أهل 

 ية واضحة.احلق واعتصم أهل اخلري فمن سيتصّدى هلم؟ سيقاتلنا اجليش والشرطة واحلرس واملكرهني، فالقض

اآلن نأيت إىل وظائف الدولة العادية مثل املدرسني واملوظفني؛ أنا الراجح عندي أنه ال ميكن التحريج عليهم بالتضييق 
على معاشات الناس وظروف الناس، ولكن أي وظيفة من هذه الوظائف بلغها أمر من السلطات فيه حماربة هلل ورسوله 

اإلستمرار يف غريه فيحرم على أصحاهبا إنفاذ هذه األوامر، وإذا كان ال ميكن  من الدروس أو التوجيه أو اخلطابة أو
ولكن أنا فال بأس عليه إال أن ينفذها فوظيفته حرام، وإذا كان يف اخلدمة العامة ممرض أو عامل نظافة أو غريه الوظيفة 

من الدولة لقوله عليه الصالة  ُمرتبات قوايتل الذي اآلخرين كسب  من أْسَلم َكْسبه  ووظائفهاأرى أن من إبتعد عن الدولة 
( فاجلايب ما مسؤوليته يف الدولة؟ كل مهمته أن يأيت يف الليل شرطيا وال عريًفا، وال جابًيا، هلم يكونن فالوالسالم )
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 ويأخذ رسوم املاء والكهرباء، فإذا كان هناك هني أن نكون يف وظائف األمراء الظلمة والوزراء الفسقة أال يكون من
 .الَكَفرةاملنع من أن نكون يف وظائف األمراء والوزراء  اأَلْوىل

؟ أقول على العكس لو ترك هؤالء الناس وظائفهم ومل يتوظف يف اليت ستضرروقد تقول من ماذا عن مصاحل الناس 
أمري وآل  411آالف أمري وآل هنيان  1، اآلن آل عبد العزيز فستنهار الدولةوظائفهم أحد ومل خيدم يف جيوشهم أحد 

آالف، فهؤالء العشرة آالف لن يقدروا أن يقوموا 61واحد إىل آخره، فهؤالء كلهم قد يصلوا ل  11قابوس بن سعيد 
 على مصاحل اليهود والنصارى يف املنطقة.

مليون، فهم ال حيكموننا  63األمر اآلخر وأنا أضرب له مثال ببالد الشام؛ فالنصريية هناك مليونني وأهل السنة 
منهم من أهل السنة، فلو إبتعدنا عن هذه الوظائف هل  %91لنصريية بل كل املوظفني وكل اجليش وكل الشرطة با

يستطيعوا أن حيكموا البلد هبذه الصورة؟ هم دمروا محاة كما قلت لكم بأبناء املسلمني، فهؤالء الناس إعتزاهلم واجب 
ية الصغرية، اللهم إال اخلدمات اليت ال تقوم مصاحل املسلمني وفريضة، حىت بالنسبة يل تبدأ القضية من الوظائف العاد

وقتًيا إال هبا كاألطباء واملهندسني واألشياء العادية، ومع ذلك عندي أسلم يف الرزق أن يعمل اإلنسان يف التجارة 
ألجهزة السلطوية والزراعة وهذه األمور، ولكن ال أدخلهم يف طائفة اإلمث كوهنم بعيدين عن األجهزة السلطوية، أما ا

فهؤالء عندي طائفة كفر، وأرجع وأؤكد هذه ليست فتوى من عندي بل هذا ما درسناه على أيدي مشائخنا وعلماءنا 
 سنة. 41يف التيار اجلهاد خالل  أُعدَّتواألحباث اليت 

درسنا املسألة  وأظن هذا يكفي ألننا تكلمنا عن القضية بإسهاب، وهذا اإلسهاب بالنسبة يل وبالنسبة لك ألن حنن
ولكن أعتقد أن هذا الكالم بالنسبة ألهل اجلزيرة يعترب مضغوط وموجز وغري مفهوم ويعترب منت حيتاج إىل شروح، فأنا 

ط عنك فريضة سقِ أرى أنه عليكم إذا أوصلكم اهلل  إىل تلك البالد وسرت عليكم أن تتولوا هذه املسألة، فهذا حتريض يُ 
 َأْوىلفهذا ؛ تَفر أو تُقتل أو تُقاتلأن تنزل إىل اجلزيرة وتبلغ هذا الكالم وتتحمل السجن أو  كل َأْوىلاجلهاد، وأنا عندي 

أغلب األخوة  يف خط اجلهاد، ولكن الذي َسعته أنمن حيث األجر ومصلحة املسلمني من أن تكون معنا هنا 
يتحول إىل  جدَّةدود وتنزل الطائرة يف مطار الشجعان األبطال الذين يقاتلوا معنا هنا يف اخلط كاألسود أول ما يعرب احل

 قطة صغرية.
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 وأذكر سأيل مرة أحد الشباب ملاذا ال نضرب املؤسسات الصليبية هنا يف كابول؟ 

 هم يساعدوا األفغان وعندهم أمان من أمري املؤمنني املال عمر وسألته أنت من أين يا أخي؟  :فقلت له

 فقال: أنا من جدة.

هؤالء لضرورة  أمَّنضرب املؤسسات الصليبية يف جدة؟ هل ضاقت عليك الدنيا؟ فهذا حاكم شرعي فقلت له ملاذا ال تَ 
 حمتلني. أمَّنه وذاك حاكم مرتد ال أمان ل

 مث قال يل ملاذا الطالبان َسحوا بدخول صابون باكستاين عليه صورة إمرأة؟ 

لماذا فزيرة ما تأيت على مكان إال وعليه صورة امللك له: يف اجل وهذا منكر صحيح ونصحنا فيه الطلبة كثريًا ولكن قلتُ 
 ال تنكر هذا النكر؟

 ؟ أُنفذوأنا فقال يل دلين على طريقة عملية يف هذه املسألة 

د صور كاألصنام هلؤالء امللوك األربعة عبد العزيز وفهد وسلطان وعبد اهلل، ستج ججة مطار لفقلت: عندما تنزل في
 .فتجد الدفوف والقضايا واألرامكو ؟ مث تنزل للداخلا وتقول هلم أنزلوا هذه األوثانهبفلماذا ال تنزع احلذاء وتضر 

 ماذا ال خترج البطوالت هناك؟لف

وأنا فعاًل هذا السؤال حيريين؛ ملاذا هؤالء األشاوس ملؤوا الدنيا جهاد من كشمري إىل البلقان إىل البوسنة وليس هلم حس 
يطلبوا الشهادة حىت يف عمليات فيها إسراف يف الشجاعة فلماذا ال ينفذوا وال صوت هناك؟ وكانوا يف الساحات 

سنتكلم عنها بعض قليل ولكن هذه ذا وهو املؤسسة الدينية ودورها اليت نصفها أو ربعها هناك؟ وأنا عندي تفسري هل
 القضية جيب أن تكون حمل دعوة.
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ة السعودية من السياسة العاّمة للحكومهي ة؟ وما يّ المؤسسات الدينية الحكومفي ما هو رأيكم  :السؤال الثالث
المؤسسات الداخلية؛ مثل ما يسمى بالرئاسة العامة لإلفتاء والبحوث وهيئة كبار  بقْسَميها وراء هذه المؤسسات

العلماء  ثم وزارة الشؤون اإلسالمية للدعوة واإلرشاد ثم هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم 
عت عن السعودية والنشاط الخارجي آلل سعود مثل الندوة العالمية المية الخارجية التي تفرّ المؤسسات اإلس

للشباب اإلسالمي واإلغاثة اإلسالمية ورابطة العالم اإلسالمي، وكذلك مثل بعض اللجان نصف األهلية التي 
ايا المسلمين الدعوية إلى آخر هذه المؤسسات التي تدخلت في معظم قض الب رعليها إشراف حكومي مثل لجنة 

 والجهاديّة وكان لها وجود في أفغانستان وفي البوسنة وفي الشيشان؟     
أقول من فروض األعيان على أئمة الصحوة أن ف احلقيقة أنا أريد أن أوجه رسالة ألهل اجلزيرة من خالل هذا الشريط

 يقوم أحد طلبة العلم يف اجلزيرة ويكتب لنا كتاب حبثي عن نشأة هذه 
ُ
أن أقوم هبذا الكتاب  يتُ ؤسسات، وأنا متنّ امل

 من خالل معرفيت باملعارضة السعودية أن أمجع عن تاريخ هذه املؤسسة. وحاولتُ 

من هيئة كبار العلماء خالل األربعة  َصَدرويف مرة قال يل أحد أقطاب املعارضة السعودية: "أنا أحتدى أن يكون 
فيها حرب هلل ورسوله بار العلماء فتوى واحدة يف أبواب السياسة ال يكون من هيئة ك َصَدرسنوات املاضية أن يكون 

 .وللمؤمنني"

، يعين إذا تركت فتاوى الصيام والصالة والزكاة هـ6364م يعين يقصد من عام 6994م وهو كان يتكلم يف عا
الدولية وجتد إقرار بإدخال يف فتاوى السياسة فستجد إقرار بالتحاكم حملكمة العدل  والعبادات وهذه القضايا ودخلتَ 

 األمريكان وجتد الفتوى بقتل احملاربني لألمريكان حبد احلرابة وكل هذه الباليا السوداء.

أن أمجع يف تاريخ يف تاريخ هذه املؤسسة فلم أستطع لكوين بعيد عن هذه املنطقة، وهو كتاب هام  )....( وأنا حولتُ 
بة العلم أن يتصدروا هلذا البحث، لكن الذي أعرفه والذي إستطعت أن جًدا وأنا أمتىن من بعض أهل العلم وبعض طل

يف عصر امللك فيصل، والسبب يف  أُنشئتأمجعه من الكالم العام من األخوة "السعوديني" أن هذه املؤسسات كلها 
الذين ميارسوا األمر  كان "اإلخوان" هم الذين ميارسوا احلكم وهم أيًضا  املرحلة األوىل للدولة السعوديةإنشائها أنه يف 

باملعروف والنهي عن املنكر، فكانت القضية متداخلة وأتعبت عبد العزيز فأراد أن يفصل قضايا احلكم وجيعلها خاّصة 
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يف احلاكم وجيعل هؤالء يف قضايا الدعوة واإلرشاد والفتوى، ومل يتم له ذلك يف عهده فجاء امللك فيصل وأمت هذه 
 املسألة.

لتأمر  فإذا جئتَ  ؛تغيري املنكر عنية اخلطورة، فعندما تسمع اآلن لبعض مشائخ الصحوة النهي وهذا الفصل يف غا
ال حيل التغيري باليد ألعوام الناس وإمنا مهمتك  -كما قال إبن عثيمني–باملعروف وتنهى عن املنكر ينهاك ويقول لك 

لفونات اهليئة فتتصل هبم، فالنتيجة خرج املسلم ر بأن يكون يف جيبك تصِ حَ نْ يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر تَـ 
َهْوَن َعِن ﴿ف من خريية هذه األمة كما قال تعاىل املكلّ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ

 ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ﴿، والعكس بالعكس كما قال تعاىل 75(اْلُمْنَكرِ 
علت ، فأمة اإلسالم جُ 76﴾َكانُوا اَل يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ    َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ 

علوا أخس أمة برتكهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ين إسرائيل جُ خري أمة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وب
 : وجاء يف أحسن التفاسري وهو تفسري القرآن باحلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

. ] أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق اهلل ودع ما تصنع؛ فإنه ال حيل لك
مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض. مث 

ُهْم فَاِسُقو ﴿إىل قوله:  ﴾لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ ﴿قال:  .[ ﴾نَ َوَلِكنَّ َكِثريًا ِمنـْ
 77اهـ

إتصل  شيًئايف كل مكان، ويقال لك إذا رأيت  وُمقنَّنةنة عندكم يف اجلزيرة نَّ قَ واآلن أصبحت هذه الوضعية لبين إسرائيل مُ 
ت برؤوسها الذي وضعوها فأصبح لَّ باهليئة، فأصبح األمر باملعروف والنهي عن املنكر خاص هبذه الفئة مث هذه الفئة شُ 

 خارج سلطاهنا، وأصبحت سلطة على رعاع الناس. القوم  وِعْليةاألمراء 

                                                           
 .(001) :آل عمران 75
 .(53-58) :المائدة 76
 (.0988( وضعفه األلباني في ضعيف الترغيب )4113(، وابن ماجه )4993أخرجه أبو داود ) 77
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ا ة حكاهواإلرشاد والبحوث فالشواهد كثرية جًدا وأضرب لك مثاًل بقضية األمريكان، وأقول لكم قصّ  ىأّما قضية الفتو 
كثري من الشباب أهنم ذهبوا للمشائخ وأخربوهم أن دخول القوات األمريكية هبا  الشيخ أسامة بن الدن نفسه وحدثنا 

  .جزيرة إحتالل وليس إستعانة بكافرلل

ون أين ال أعرف أنه إحتالل؟ أنا تظنُّ هل وذهب بعضهم للشيخ إبن عثيمني فقالوا أنه بعد النقاش إنفعل وقال هلم: "
جودين يف مجيع أحناء البلد ولكن حنن يف و إستعانة لوجد يف مكان احلاجة فقط فلماذا هم مكان أعرف أنه إحتالل وإذا  

  .ضرورة"

 ى يف تغيريها. ل عنها وال يسعَ فقالوا له: هل جيوز لصاحب الضرورة أن يقيم على الضرورة وال يتحوّ 

جيولز له فأكل ميتة إضطرارًا فهل هذا يعين أنه  واضطرَّ رجل  سعى يف رفع الضرورة". يعين لو جاعفقال: "بل جيب أن ي
 عن احلالل.يبحث ة قدر الضرورة مث يرحل حيث د من امليتزوّ أنه يت جيلس ويأكل من امليتة حىت تنتهي أمأن 

ه: حنن جئنا باألمريكان ألنه ليس لدينا قدرة أال جيب على الدولة أن تفتح معسكرات وتدرب الشباب فقالوا ل
 السعودي الذي عمل البطوالت يف كل مواطن اجلهاد فنصبح قادرين على القتال فخرج األمريكان؟ 

 فقال: نعم. 

 يف ضرورة وجيب على احلكومة أن تفتح معسكرات لتدريب الشباب فتوى بذلك بأننا  فأصِدرفقالوا له: 

 قال: ال. 

 قالوا له: ملاذا؟ 

 . عليها وأنا ال أبدأ هبا أضع إَسيقال: جيب ابن باز وهيئة كبار العلماء يصدروا فتوى وأنا 

 قالوا: إًذا نذهب إليهم. 

اخلميس يف املكان الفالين فتعالوا"، فذهبوا إليهم إىل هناك وعلى الباب فقال: "هناك إجتماع هليئة كبار العلماء يوم 
يا إبين أنا ال أريدك أن تدخل معي ألن هيئة كبار العلماء هي هيئة " ألحدهملبوا الدخول، فأخذهم من يدهم وقال طَ 
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ع اهليئة ضَ من أجل أن تَ  وضعها ويل األمر حىت إذا وقعت حاجة للفتوى يطرح ويل األمر السؤال وحنن جنيب عليه وليس
 حصل بذلك تشويش ومشاكل".فينفسها أسئلة من عندها وجتيب عليها 

وهذا هو الشاهد يف املوضوع أن هيئة كبار العلماء هيئة وضعها ويل األمر من أجل ان يطرح عليها هو املسائل وجتيب 
تفتاء فيها، أما يف مسائل السياسة فهي هيئة هي عليه، أما يف مسائل احليض والنفاس والطهارة فالتلفونات مفتوحة لإلس

سأل من قبله فتجيب على قدر حاجته، ولذلك جتدها تقول كما يف كل وسائل اإلعالم وضعها ويل األمر حىت تُ 
على دعوة من معاىل وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز إجتمعت هيئة كبار العلماء يف دورهتا الطارئة  بناءً  السعودية: "

على هذه الدعوة خرجت هيئة كبار العلماء  بناءً و ا بتاريخ كذا بسبب حدث تفجري اخلرب على األمريكان رقم كذ
، ووضعوا عليها أساميهم الواحد والعشرين أوهلم إبن باز وثانيهم إبن عثيمني وآخرهم كما أذكر باإلمجاع"بالفتوى التالية 

 اللحيدان، لكل واحد وضعوا اإلسم واخلامت والتوفيق.

حنن ألننا لسنا من أهل اجلزيرة عاجزين على ريد أن أوجه رسالة يف هذا الشريط؛ يف صدد التفصيل ولكن أ اآلن لستُ و 
لكن املوضوع متشعب، أنا أستطيع أن أكتب عن النصريية يف سوريا وأن  وحتققتُ  حبثتُ أن نتقصى هذا األمر، وأنا 

وعن سياسة الطالبان ألنين مواكب هلم من عدة سنوات، ولكن يف هذه الساحة،  أكتب يف أفغانستان ألنين فأنا عشتُ 
فمهمة الكتابة عن هيئة  حقيقًة سيكون البحث مقصر إذا حاولت أن أكتب مثاًل عن علماء األزهر وتارخيهم ونشأهتم، 

 هي مهمة عندكم جيب أن يقوم هبا أجد منكم.  كبار العلماء

 :كتبأن يُ وأنا أستطيع أن أعطيكم اآلن فهرس عن ماذا جيب 

عروف والنهي عن املنكر هيئة كبار العلماء والدعوة واإلرشاد وهيئة األمر بامل من تاريخ هذه املؤسسات -
  وإىل آخره.

 ما هي إجيابياهتا؟  -
 وما هي سلبياهتا؟  -
 ما إنتاجها؟ -
 من أشرف عليها؟  -
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 وما جوانب اخلري فيها؟  -
 وما جوانب التقصري فيها؟  -
النهاية جزء من طائفة الردة ختدم أغراضها من حيث شعرت أو من  وكيف أصبحت هذه املؤسسات يف -

 حيث مل تشعر؟ 
 ت فتاواها حمنة للمسلمني؟ وكيف أصبحَ  -
 وكيف أصبحت النهاية كتيبة فتوى للبنتاجون؟  -

 كما يف فتوى اخلرب ويقول يف جمموعة يف  كاملةً   أُمَّةوأقول هذا الكالم بكل جرأة. يعين عندما يأيت شيخ ويشل يد 
ك وفيه سفك للدماء املعصومة وهتالشريعة السمحاء،  تُقرِّهالفتاوى "هذا الفعل حرام ال جتيزه الشريعة، وأنه إرهاب ال 

ل الناس لألموال العامة وتعكري لألمن العام، وأن هذا الفاعل جمرم وجيب على كل شخص أن يهتك سرتهم" فجعل ك
 .خمربين لصاحل األمريكان

ح أمرهم فإذا قدر عليهم فحكمهم معروف يف الشريعة ضَ فْ اس أن يدعوا اهلل أن يهتك سرتهم ويَـ "جيب على الن مث يقول
َفوا أو ُيصلبوا أو يُقتلواأن   من األرض"  يـُنـْ

 مث يقول: "وفاعل هذا الفعل ال يروح رائحة اجلنة". 

 اخلرب.اريخ تفجري ئل اإلعالم السعودي بتوالوثيقة موجودة عندي يف األرشيف وتستطيع أن جتدوها يف وسا

كيف حتولت هذه املؤسسة من مؤسسة أراد هلا الناس يف البداية أن تكون من أجل خدمة الدين وتوزيع املسؤولة مع 
وقع هذا تقييم ألحد األخوة وأحد أقطاب املعارضة يقول  احلاكم بني اخلالفة الدينية واخلالفة الدنيوية، حىت أنين َسعتُ 

مث تفاقم فيما بعد، وأن الشيخ حممد بن  البداية يفكان صغري و  -رمحه اهلل-بن عبد الوهاب من زمن الشيخ حممد اخللل 
عبد الوهاب مل يشعر هبذه اخلدعة مع احلاكم، حيث إتفق الشيخ مع األمري حممد بن سعود أن تكون له السلطة 

رشاد والفتوى وقضايا الدين، فهذا واحلكم وشؤون الناس ويكون للشيخ حممد بن عبد الوهاب وذريته قضايا الدعوة واإل
فصل الدين عن الدولة، فالعلماء يف األصل  ليسوا فحسب مسؤولني عن  كرَّساإلتفاق يف ظاهره خري ولكن يف باطنه  
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صنفان من الناس ) :قضايا الدعوة والفتوى يف شؤون الناس وإمنا أيًضا رقباء على احلاكم كما قال صلى اهلل عليه وسلم
 .78(الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء واألمراءإذا صلحا صلح 

فبالنسبة للمؤسسة الدينية فيه قسمان قسم داخلي وقسم خارجي، القسم الداخلي هي األجهزة اليت تكلمنا عنها، أما 
 القسم اخلارجي فأصبح من مهمته الدعاية للسعودية ملنهج السعودية وملذهب السعودية ولعلماء السعودية وملا تريده

السعودية من تدجني األمة اإلسالمية كلها حلكامها وللنظام الدويل، وهذا حنن عايشناه رأيناه يف أفغانستان، واألمثلة  
فيها األخوان  تفشَّى، الرتكيكثرية جًدا وأضرب لكم مثال؛ الندوة العاملية للشباب اإلسالمي اليت يرأسها عبد اهلل 

التعاون مع احلكم يف السعودية، فتجد معظم نشراهتم ومعظم توجيهاهتم هي  املسلمني السعوديني ووصلوا إىل صيغة من
 عملًيا يف خدمة احلكومة السعودية سواء داخلًيا أو خارجًيا.

واملثال الصارخ الذي أريد أن أذكره لك هو اهلالل السعودي، وكان يرأسه رجل صاحل من اجملاهدين هنا، ولكن تأمل 
توزيع املساعدات؛ كشف القادة، الفتنة بني القادة واإلفساد بني القادة عرب املساعدات مت مقابل دِّ اخلدمات اليت قُ 

 السعودية، مث شراء الذمم والضمائر مث مسائل ال يعلمها إاّل اهلل.

بن الدن واألفغان افهم يف البحث عن وكذلك اإلغاثة العاملية، اآلن مكتبهم يف جالل آباد كان جيند األفغان ويوظّ 
جًدا فلو تبحث يف منشوراهتا  ي إستخبارايت، هذا البحث طويلفهم ظاهريًا موظفي إغاثة ولكن عملهم احلقيقالعرب، 

ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس ﴿ويف نشاطاهتا ويف أحباث وما تصدر من  الفتاوى جتد يف النهاية أهنم مثل اخلمر وامليسر 
فصحيح حصلت فيها كثري من املنافع وطبعت ماليني من املصاحف املطبوع عليها اسم  79﴾ْفِعِهَماَوِإمْثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نَـ 

 فهد املرتد هذا ولكن يف النهاية هذه املنافع وأموال املسلمني ولكن يف املآل خدمت أعداء اإلسالم.

ةوهي عائلة )...( وآل  )...(  اليت يرأسها وأضرب لك مثال بلجنة الرب  بل جتد فيهم جماهدين، وأغلب الناس  جًدا َخريِّ
م عنها، كُ مُ لّ كَ جتد وثائق مثل الوثيقة اليت سأُ  اهلل أعلم بالنوايا، ولكنو الذي جاؤوا هنا منهم ما علمنا عنهم إال خري 

 هـ6366م املوافق 6996يف عام   رجل إَسه أمين خياط موجود اآلن يف اجلزيرة، يف يوم من األيامرئيس جلنة الرب 

                                                           
 (9432قال الشيخ األلباني: موضوع. أنظر: ضعيف الجامع: )  78
 (.503البقرة: ) 79
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الفضيحة التالية يف بيشاور أيام اجلهاد األفغاين؛ على إثر الفضيحة غادر أمين خياط بيشاور يف اليوم التايل وباع حصلت 
عفشه وسيارته بسرعة وسافر، وأنا إشرتيت سيارة أمين خياط ألهنا عرضت رخيصة جًدا، وكان سبب الفضيحة أن أمين 

ب مبهمات داخل أفغانستان، وأنا كان عندي يف األرشيف األوراق شباب عر جنة الرب مع لَ م عقود سرية لِ ظِّ نَ خياط يُـ 
املطلوب و  -العالوات على حسب النشاط-دوالر  111الثالث، مكتوب فيها "أقسم باهلل أن املهمة سرية.. الراتب 

نطقة املعلومات املطلوب مجعها: اسم املو  ،مشروط أن ال تدخل املعارك، و أن تدخل الداخل يف مهمات أقصاها شهرين
عالقتهم وخالفاهتم مع بعض، أعدادهم، خنادقهم،  ،اليت أنت فيها ومن أمريها، وأَساء القادة، اجلماعات املوجودة

 أنواع األسلحة، معدل املعارك يف اليوم، عالقتهم باألهايل، إنتشار امليليشيات من حوهلم، عالقتهم باملليشيات". 

مث يطلبوا منه أن يرفع التقارير ويأيت ملناقشة التقرير،  ،ما يكون فطلبوا معلومات إستخبارية وإحصائية من أخبث
لقادة دخل اخلالفات بني االبطاطني واملساعدات وباملقابل تُ  والعالوات على حسب النشاط، وكل هذا من أجل توزيع

 ب معلومات إحصائية من أخبث ما يكون. سرَّ وتُ 

، وكان الذي يقوم بتوزيع هذه العقد بني حصلت الفضيحةخل إىل أن لداإىل اتعاقد عدد من الناس هبذه العقود ودخلوا 
أمين خيط وهؤالء الناس رجل إَسه أبو حممود السوري، وهو موجود يف السعودية إىل اآلن، فهذه واحدة من املهام 

 اخلارجية وليست الداخلية هلذه املؤسسات اخلريية يف ظاهرها. 

وا الورقة أطينيني كانوا من األشاوس، فلما ر شابني فلس عرضه علىالشباب  وبينما هو  يتداول العقود ويوزعها على
علموا أنه من اإلستخبارات فقبلوا العقد ودخلوا وأشرفوا على النشاط مث تابعوا إىل أين تذهب هذه املعلومات فوجدوا 

فأخذ هؤالء األخوة ورقة  حيث اهلل أعلم،إىل  ديبِّ مث من مركز  ديبِّ أهنا ترفع ألمين خياط مث ترفع التقارير فورًا إىل مركز 
ساعة  43ونشروها وفضحوا الرجل السوري الذي كان مشرف على هذه القضية ومن وراءه أمين خياط ، وبعد وصورها 

غادر أمين خياط، وهذه واحدة من األشياء اليت جنيناها بأيدينا، نفس املؤسسة بكامل موظفيها مبا فيهم أبو حممود 
  يف سراييفو حىت يتابعوا نشاطهم.لموا مكتب جلنة الرب السوري هذا إست

فتاوى علماء املسلمني ووزارات األوقاف من الفلبني إىل  منلك كتاب  فسُأخرجفلو تسأل عن نتائج هذا النشاط 
الين من أندنوسيا وإىل تركيا وإىل كل أقاصي األرض يف تأييد الدولة السعودية يف إدخال األمريكان، فتجد مثاًل فالن الف
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احلشد يف كل األرض نيجرييا يقول حنن نؤيد فخامة امللك يف كذا وكذا، فكيف وقف هؤالء مع السعودية؟ وكيف مت 
 هلا مكتب يف كل أن اإلغاثة هلا مكتب يف كل مكان، والندوة هلا مكتب يف كل مكان، وجلنة الرب هلذه القضية؟ السبب 

رضت هيئة كبار العلماء، و"الشيخ الوالد" قال كذا و"َساحة الشيخ" قال  فُ رضت املناهج، و األموال وفُ  وتدفَّقتمكان، 
 هذه اهليمنة املاسونية بالكامل. تً ضَ رِ كذا، حىت فُ 

عنها من قادة اجلهاد هنا من أهل اجلزيرة؛  تكلَّمهذا عن املؤسسة اخلارجية؛ أما عن املؤسسة الداخلية فمن آخر من 
تكلم يف جمالسه عن هؤالء العلماء، يقول وهو أحد رؤوس اجلهاد: "أصبح ابن باز أن ال ي كاَفححقيقة رغم أن الرجل  

 من دون اهلل يف اجلزيرة حيل فيتبع الناس وحيرم فيتبع الناس".  يُعبد وثًنا

عي التطبيع بفتوى، ودُ  وُأِحلجن الشيوخ سفر وسلمان بفتوى من إبن باز وابن عثيمني، دخل األمريكان بفتوى، سُ 
لكم هذه الوثائق كلها مكّدسة عندي وسأجعلها حبث  جيز لبس امللك الصليب بفتوى، وقلتُ ريد بفتوى، أُ ملؤمتر مد

 بعنوان " الفرقان بني علماء الشيطان وعلماء الرمحن".

بغرض نصرة احلاكم املرتد يف "السعودية" مث متادوا لنصرة أحالف هذا  بدَأتفاحلقيقة أن املؤسسة الدينية يف السعودية 
 للبنتاجون. ت هذه املؤسسات كتيبة فقهّيةرحة أنه أصبحَ لكم البا اكم يف النظام العاملي اجلديد، ولذلك قلتُ احل

وإذا سألتين هل يف هذه املؤسسات من هيئة كبار العلماء، الدعوة واإلرشاد، هيئة األمر باملعروف، الرابطة؛ أناس 
نه كان هناك يف جلنة د أ، وأنا متأكّ الكفار واملرتدينلنهاية خيدم ولكن هو يف ا ، جًداريجاهلني باملوضوع؟ أقول نعم كث

 التقارير، ورُفعت القادة، ُكِشفع ولكن هبذا التوزيع؛  لتوزَّ  واملصاحف تأيت د البطانّياتعندما جيبكي ويَ   من يَفرحالرب 
ت معينة. فالقضية يف النهاية واألمريكان باعوها للروس مبعدال لألمريكان معلومات وُسلِّمت القيادات، بني وفـُرِّق

 إستخباراتية ماسونية.

ونأيت اآلن ونسأل سؤال بالوثائق؛ هل أفىت ابن باز للملك فهد ملا لبس الصليب بعد أن خرج بالكفر جهارًا هنارًا؟ وأنا 
وين املرصع ؛ صورة للملك فهد يلبس الصليب املاس(اجمللة)يف مكة يف عمرة يف جملة  الصورة بعيين عندما كنتُ  رأيتُ 

باجملوهرات من طرف امللكة إليزابيث، والذي أدهشين ليس أن هذا الكافر يلبس الصليب ولكن الذي أدهشين أن ينقل 
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التلفزيون السعودي وقائع احلفل للمسلمني جبرأة عجيبة، مث تأخذ جملة "اجمللة" السعودية الصورة وتنشرها يف مكة واملدينة 
 ة يف الناس أبًدا. علًنا، مل يعد يف حسباهنم خشي

وذهبت ألحد أصحابنا عنده سوبر ماركت يف مكة فقال يل نفذ العدد من جملة "اجمللة" بعد أربعة دقائق من نزوله 
 للسوبرماركت.

نقاش مع أحد طلبة العلم مع  وسجل بالفيديووهناك إمجاع من علماء املسلمني ان اإلنسان إذا لبس الصليب كفر، 
 ا شيخ ما حكم الرجل إذا لبس الصليب؟ الشيخ إبن باز؛ سألة ي

 .قال يكفر

 فقال له ويل األمر لبس الصليب. 

 رأى يف ذلك مصلحة فال بأس عليه. فقال له ويل األمر إذا

 فيصرخ الطالب ويقول: يا شيخ صليب؟ يا شيخ صليب؟ فريد عليه الشيخ "ولو كان صليب".

أقول جيب أن حتتاج و ء فأنا ال أحب الدخول يف هذه القضية أنطلق منها لألحكام، أنه ما حكم هؤال فهذه وقائع ال
إىل قدرة قادر من الناحية الشرعية وإىل قدرة القادر من احملاورة والنقاش إلثبات احلجة وإقامة احلجة، ولكن ليس عندي 

هية يف خدمة شك وال تنقصين اجلرأة أن أقول لك ما قلته أخريًا؛ أن املؤسسة الدينية السعودية أصبحت كتيبة فق
 البنتاجون، ويف خدمة التطبيع.

الشيخ إبن باز من آخر فتاواه والرجل أفضى إىل ما قدم اآلن، من آخر فتاواه؛ إجازة التطبيع وإجازة السالم مع اليهود، 
له وإجازة لبس الصليب، إجازة التحاكم حملكمة العدل الدولية يف النظر يف احلدود بني السعودية ودول أخرى. مع أنه 

فتاوى معاكسة متاًما؛ فهو أفىت للسوريني حبرمة التخالف الوطين مع املرتدين وأفىت بعدم اإلستعانة باملشرك وله أحباث 
مة يف ذلك؛ فلما أراد امللك فهد اإلستعانة مبشرك أباحه له، وأفىت بكفر كل من لبس الصليب مث أجاز ذلك، وأفىت يِّ ـــقَ 

احلكومة، إىل آخر هذه األمور اليت تعرفوهنا واملسجلة يف الوثائق والفيديو، وهذا عن بكفر من يشرع الربا مث مل يكفر 
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ري لورعه ولفقهه ولعقيدته وبالء يف الدعوة باخل هذُكر تَ خريهم، فابن باز من خري أعضاء هيئة كبار العلماء، وفيهم من 
 برية.ل كمطامة يف مآل هذا العمثل إبن جربين وإبن باز وإبن عثيمني، ولكن ال

إبن عثيمني أفىت بأن إبن الدن واملعارضة السعودية أهنم إذا إنتقلت من إبن باز إىل إبن عثيمني فتتضاعف الطامة، أما  
يف كل وسائل اإلعالم السعودية هي قوله:  ُنشَرترم قراءة نشراهتم، والفتوى والطامة الكربى اليت مفسدين يف األرض حيُ 

 مربرًا للخروج عليه"  "هب أن احلاكم قد كفر فليس ذلك

إال أن ترو كفر بواح عنكم يف من ..وهو هبذا الكالم رد احلديث يف البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت )
ضاف إليها طامة ثانية إمجاع الصحابة وإمجاع األمة وإمجاع الصحوة باخلروج على احلاكم الكافر، مث أَ  وردّ  80(اهلل برهان

 أقصد حكام اجلزيرة قد كفروا، معاذ اهلل، فهؤالء والة األمور القائمني بالتوحيد احلاكمني وقال: "وال يظن ظان أين
 .وأثىن عليهم بالباطل ما تعملونه بالشريعة"

العلماء تعدد والة األمور فيجب على  وأقرَّ "وإمنا أنا أفيت لبالد املسلمني األخرى فقد تعددت بالد السلمني  :مث أكمل
يعوا ويل أمرهم حىت لو كفر فليس هذا مربر للخروج عليه"، يعين هو يقصد يف النهاية القذايف أهل كل بلد أن يط

 حنان عشراوي وهكذا، فانظر إىل هذه الفتاوى واحلبل على اجلرار.و  وحافظ األسد وياسر عرفات وإلياس كلكيك

هم طلبة العلم يف السعودية، وعليهم فبالنسبة للمؤسسة الدينية السعودية حتتاج إل حبث، وأقدر من يكتب هذا البحث 
ابن تيمية بأن يصف الواقع كاماًل، ويأيت بالوثائق كاملًة، ويأيت بالفتاوى   وقنَّنهعه ضَ أن يتقوا اهلل يف إتباع املنهج الذي وَ 

كاملًة، مث يصدر حكم اهلل تعاىل يف هذه املؤسسات، مث يذكر العذر للجاهل ويذكر بعض اجلهل، مث يذكر العذل 
 لمتأول وأقوال املتأولني.ل

إاًل أنه جيب أن أنبهك لشبهة تردد كثريًا وهي أن يقولوا لك "حلوم العلماء مسمومة" فال تتكلم فيهم، إال أن هذا من 
أعظم الباطل، العلماء الذي حلومهم مسمومة هم علماء احلق، مثل من يتكلم عن العلماء نتيجة التعصب بني تالميذ 

الفقهية، فان عساكر قال هذا ألن بعض الشافعّية يقع يف أمحد وبعض احلنابلة  يقع يف الشافعي، أما العلماء يف املسائل 
الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْزَْلَنا ِمَن ﴿حلوم علماء السلطان فليست مسمومة واهلل سبحانه وتعلى تناوهلم يف القرآن فقال: 

                                                           
 (.0841مسلم ) ( رواه5122البخاري ) ث رواهجزء من حدي  80
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ِعُنونَ اْلبَـيـَِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّ  ، والرسول عليه الصالة  81﴾نَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَُّه َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ
" حبث يف ..." كتابه، وذكر القرطيب يف   (إالَّ أن شر الشر شرار العلماء وأن خري اخلري خيار العلماءوالسالم يقول )

إن أخوف ما أخاف على اء كما يف بعض احلديث، وقال عليه الصالة والسالم )عذاب علماء السلطان وَساهم القرّ 
، وأنا قلت عندي يف البحث كالم لعبد القادر اجليالين وكالم أيب حامد الغزايل وأمحد 82(أميت كل منافق عليم اللسان

ذا مل يقل هلم أحد أن حلوم بن حنبل وسفيان، يعين كالم ألئمة السلف تناولوا فيه بعلماء السالطني باألَساء، فلما
 العلماء مسمومة. )...(

فهذا كالم من القرآن ومن السنة ومن الصحابة ومن السلف، فهذه ليس مكان إيراد "حلوم العلماء مسمومة " فهؤالء 
وقفوا يف خط العدو، فالواجب كشف هذه املسألة إنزار الناس منهم، وهناك مالحظات ومسائل كثرية كنت أريد لوال 

ختصار أن أتكلم عنه، فهؤالء عندهم علوم شرعية نأخذها منهم، وأنا اآلن عندي )األجرومية شرح إبن عثيمني( اإل
وهذا كتاب )علم األصول شرح إبن عثيمني(، وهذا العقيدة الواسطية شرح إبن عثيمني، فأنا أدرس هذه العلوم الشرعية 

 83*ا هؤالء، فهذه نستفيد منها ...لهبشرح إبن عثيمني وأقول هلم هذه من األسفار اليت حيم

  

                                                           
 .(023) :البقرة 81
 .0224رواه أحمد وصّححه األلباني في صحيح الجامع: 82
 نهاية الشريط الرابع )الملف الثامن(. 83
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 الشريط الخامس
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، نتابع اليوم   

 م يزيد أو ينقص قلياًل. 4111نوفمرب  61هـ املوافق تقريًبا 6346عبان ش 61اإلثنني 

 العامة السياسة هي وما الحكومية؟ الدينية المؤسسات في رأيكم هو ما: الثالث لسؤالا السؤال استكمال
 العامة بالرئاسة يسمى ما مثل الداخلية المؤسسات بقْسَمْيها، المؤسسات هذه وراء من السعودية للحكومة

 بالمعروف األمر هيئة ثم واإلرشاد، للدعوة اإلسالمية الشؤون وزارة ثم العلماء، كبار  وهيئة والبحوث، لإلفتاء
 سعود آلل الخارجي والنشاط السعودية عن تفرعت التي الخارجية اإلسالمية المؤسسات ثم المنكر، عن والنهي

 اللجان بعض مثل وكذلك اإلسالمي، العالم ورابطة اإلسالمية واإلغاثة اإلسالمي للشباب العالمية الندوة مثل
 معظم في تدخَّلت التي المؤسسات هذه آخر إلى الب ر لجنة مثل حكومي إشراف عليها التي األهلية نصف
 ؟     الشيشان وفي البوسنة وفي أفغانستان في وجود لها وكان والجهادية الدعوية المسلمين قضايا

 اخلارجي بقسمها السعودية الدينية املؤسسات عن كثريًا  وتكلمنا السعودية، الدينية املؤسسة عن السؤال يف كنا  حنن
 باملعروف األمر هيئة مثل الداخلي القسم عن تكلمنا وكذلك واإلغاثة، الرابطة مثل اإلسالمي العامل يف شاطهن الذي

 الشريط يف اآلن ألننا األسئلة؛ باقي عن وخنرج املوضوع بنا يطول أن خشيةً  ولكن وغريها، واإلرشاد املنكر عن والنهي
 بعنوان أعددته الذي البحث فهرس فقط معكم سأستعرض أشرطة، 1 أو 1 يف الدولة أهني أن وسأحاول الرابع

 أولياء بني الفرقان) اإلسالم شيخ كتاب  من مستعار ترى كما  والعنوان ،(الشيطان وعلماء الرمحن علماء بني الفرقان)
 عبد ابن كتاب  يف جاء كما  -والسالم الصالة عليه- الرسول حديث من املنطلقة لقناعيت ؛(الشيطان وأولياء الرمحن

 علماء اخلري فخري اخلري، هم الرمحن أولياء كان  فإذا ، (العلماء خيار اخلري خري وأن العلماء، شرار الشر شر أن إالَّ : )الرب
 وفساد وبفسادهم احلكام، يفسد بفسادهم ألنه الشيطان؛ علماء الشر فشر الشر، هم الشيطان أولياء كان  وإذا الرمحن،
 .-الشريف احلديث يف جاء كما- الرعية تفسد احلكام

 أربع للبحث جعلتُ  عليه، للعمل أرجع اجللسة هذه بعد -اهلل شاء إن- والذي الفهرس لكم سأستعرض اآلن املهم
 -:مقدمات
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 رغم- اإلخوة من كثري  سألين وقد الصائل، وجه يف األمة وحشد الصَِّدام لواقع بالنسبة املوضوع يةأمه المقدمة األولى:
 وبني املخالف بني حائل املوضوع هذا يكون ال حىت املوضوع؛ هذا ترتك أن يسعك أال: -كاراألف هلذه موافقون أهنم
 العلم؟ وطلبة العلماء ِقَبل من وَساعها اجلهادية الدعوة وباقي األفكار باقي

 أن طاملا األمة حنشد أن نستطيع لن وأننا الصائل، أمام األمة حبشد وعالقته املوضوع أمهية عن املقدمة هذه يف فتكلمتُ 
عتبَـَرة الشرعية الُكْتلة

ُ
حرتمة امل

ُ
 يف يْكُمن املوضوع هذا فأمهية احلشد، هذا عن َتُصد برأيها يؤخذ واليت الناس ِقَبل من وامل

 .للجهاد حشدهم يتم حىت الناس أعني من الشرعية هذه إسقاط ضرورة

 كتابايت،  ينقل أن يريد ملن حائل العلماء وضوعم أصبح لكم قلتُ  كما  ألنه يل؛ بالنسبة خاصة أمهية هلا املقدمة وهذه
 عليه أنا ما فأبني! ُأكفرهم ال أوىل باب ومن أسبهم ال وأنا. العلماء ويكفر العلماء يسب مصعب أبو: يقال ما فأبسط

 .القضية هذه يف بينتها وبالتايل احلقيقية قناعيت على حياسبين أن يريد من حياسبين حىت

 ويف الدورة، هذه مقدمة يف القضية هذه عن وتكلمنا واإلميان بالعقل السمع عالقة: الثانية مةاملقد المقدمة الثانية:
 فنقلته( التوحيد) كتاب  يف الوهاب عبد بن حممد للشيخ جًدا طيب كالم  هناك واإلميان، بالعقل السمع عالقة موضوع
 فرأيتُ ، 84(ويصم يعمي الشيء حبك): -والسالم الصالة عليه- الرسول حديث ونقلتُ  العلماء، كالم  بعض ونقلتُ 

 عن َسعهم وأغلقوا عليهم َسعهم وَقَصروا السمع، فعطَّلوا التقديس ملرحلة نـََقَلهم لعلمائهم اجلزيرة شباب حب أن
 .املسألة هبذه عقوهلم عطَّلوا وبالتايل علمائهم ألقواهلم املخالفة الدعايات

  وجه إتباع احلق.حمبة األنداد ووقوفها عائق يف المقدمة الثالثة:

 العلماء مع خالفنا أن فيها وذكرتُ  الناس، تصنيف يف الصحيحة والطريقة الصائل ودفع احلرب حالة المقدمة الرابعة:
 الصائل اخلط يسار وعلى اهلل، سبيل يف اجملاهد احلرب خط ميني على يقف حرب، خط هي وإمنا فقهي خالف ليس
 الصائل، مع وقوف املآل يف هو -جهلوا أو َعِلموا حيث من- العلماء هؤالء وفوق أن وأَثـَْبتُّ  الصائل، مع يقف ومن

 .باألدب ومضبوط والسنة، بالكتاب ومضبوط وجريئ واضح يكون أن جيب التصنيف وبالتايل

                                                           
 ( ضعفه األلباني.2091أخرجه أبو داود ) 84
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 َنشَأت أن فمنذ البشرية، مر على السلطان علماء ملدرسة التارخيية اجلذورهو  والباب األولمث دخلت يف البحث 
 جانب إىل امللك علماء فنشأ مللك، القبيلة شيخ تطور مث القبيلة، شيخ جانب إىل الكاهن نشأ البشرية عاتالتجم
 سورة يف -تعاىل- قوله مع وقفة ووقفتُ  للفرعون، املؤيدين السحرة هناك وكان الفراعنة مرحلة إىل وصلنا مث امللك،
 اآليات هذه مع فوقفتُ ؛  85 ﴾َعِليمٍ  َساِحرٍ  ِبُكلِّ  يَْأُتوكَ   َحاِشرِينَ  ْلَمَداِئنِ ا يف  َوأَْرِسلْ  َوَأَخاهُ  أَْرِجهْ  قَاُلوا﴿: الشعراء
 مع وقفوا الذي األحبار طبقة فَنشَأت اليهود دين وجاء البشرية تطوَّرت أن إىل فرعون، مع السحرة وقوف وأمهية

 وأوقفوا القيصر مع فاجتمعوا النصارى جاء مث ،-السالم عليه- املسيح ضد الرومان مع ووقفوا مرحلة، يف السلطان
 .أيًضا البابوية أحدثته وما البابا مدرسة بيـَّْنتُ  مث البابا، جلانبه

 اتباعنا وبالتايل، 86 (لّتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذةمث وقفت مع قول الرسول عليه الصالة والسالم )
لك اخلالفة حتوََّلت والنصارى اليهود لسنن

ُ
: -عنهم اهلل رضوان- ملعاوية علي بن واحلسن الزبري بن اهلل عبد قال كما  مل

 إىل أُميَّة بين حوَّهَلا أن اأَلجاّلَء الصحابة هؤالء قال كما  فكان ،"قيصر قام قيصر هلك كلما  كسرويّة  قيصريّة تريدها"
لك لوازم ومن ُملك،

ُ
  توريث يف النصارى سنة فاتبعنا سلطان، علماء هناك أصبح امل

ُ
 يكون أن سنتهم اتبْعنا مث لكامل

ِلك جبوار
َ
 )...(. وبابا وسحرة دين رجال يكون امل

 وإن ال): قال عندما والقرآن السلطان بافرتاق -والسالم الصالة عليه- الرسول حديث عن تكلمتُ  الباب الثانييف 
، 87(...الكتاب تفارقوا فال ن،سيفرتقا والسلطان الكتاب وإن إال دار، حيثُ  الكتاب مع فدورو دائرة، اإلميان رحا

 عن مفرتق فهو السلطان مع القرآن أهل من وقف من أنه يعين فهذا والقرآن؛ السلطان افرتق أن بعد أنه فالشاهد
 مؤيًِّدا معه وقف فمن اهلل، حكم عن فيحيد اهلل أنزل مبا حيكم ال السلطان وأصبح والقرآن السلطان افرتق ألنه القرآن؛

 . )..(.القرآن مع يفرتق أن بُدّ  ال

 الرمحن علماء صفات من وأنه آخره، إىل والتقوى والزهد الورع من الرمحن علماء صفات عن تكلمتُ  في الباب الثالث
 مثل الرمحن علماء تاريخ من ساطعة مناذج ذَكْرنا مث وتارخيهم، السلف وبأقوال باألدلة هذا وأثَبْتنا السلطان، عن البـُْعد

                                                           
 (.005-000األعراف: ) 85
 (.9423(، صحيح البخاري: )5333صحيح مسلم: ) 86
 (، ضّعفه األلباني.055المعجم الكبير للطبراني ) 87
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 َمن عن وحتذيرهم السلطان اعتزال على العلماء هؤالء حرص فبيَّنتُ  طاووس، األوزاعي، الثوري، سفيان أمحد، اإلمام
 .ذلك من حتذيرهم يف والكتابات املراسالت ذكرتُ  حىت أقراهنم، من السلطان من اقرتب

 ذَكْرنا لتايلوبا عنهم، الصاحل السلف وكالم والسنة الكتاب وموقف وصفاهتم السوء علماء عن هو وفي الباب الرابع
 ثالث وذكرتُ  السلطان، على الدخول صفاهتم ومن الورع، وقلة والدنيا التجارة يف الدخول السوء علماء صفات من أنه
اِس يف اْلِكَتاِب ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْزَْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّ ﴿؛ السوء علماء حول آيات أربع أو

ِعُنونَ  َمَثُل الَِّذيَن مُحُِّلوا التـَّْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل ﴿ 88﴾أُولَِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَُّه َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ
بُوا بِآيَاِت اللَِّه َواللَّ  َها ﴿ 89﴾ُه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَيـْ

 الواردة األحاديث بعض ذكرتُ  مث عنها، املفسرين وكالم اآليات هذه فذَكْرنا، 90﴾َفأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ 
 .أمحد لإلمام وكالم املبارك اهلل عبد وكالم املنصور، جعفر أيب مع سفيان كالم  مثل السلف كالم  مث املوضوع، يف

 وجئنا املاضي يف احلق علماء من مناذج ذَكْرنا فكما املقارنة، تتم حىت احلاضر إىل التاريخ من انتَقْلنا في الباب الخامس
  كان  وإن العلماء، من ُسجن أو قُتل أو تويف ممن بأَساء أتيتُ و  الزمان، هبذا الرمحن علماء أو احلق علماء من بنماذج

 مث له؛ خُيتم مبا نعلم وال الفتنة عليه تؤمن ال ألنه احلي؛ ذكر عدم السلف مذهب ولكن أحياء الرمحن علماء من كثري
راءاة من كثري  فيها ألن

ُ
 الزمان، هذا يف محنالر  علماء من أهنم أعتقد من بعض ذِْكر عن َصْفًحا فضربتُ  واملديح، امل

 قطب، وسيد ،-اهلل شاء إن الشهداء من وهو- حديد مروان والشيخ ،-سجني وهو- الرمحن عبد عمر الشيخ فذكرتُ 
 علماء بعض فهناك. تونس من األزرق علي الشيخ البنا، حسن الشيخ العدناين، متيم عزام، اهلل عبد عودة، القادر وعبد

 .خمتلفة ةأمثل فذكرتُ  الزمان هذا يف الرمحن

عاصر، الزمن هذا يف السوء علماء من ُمظِلمة مناذج ذكرتُ  في الباب السادسمث باملقابل 
ُ
 علماء قضية أن وذكرتُ  امل

 علماء أن فأَثـَْبتُّ  اجلزيرة، أهل مع مشاكل عندنا أن أو اجلزيرة يف حمصورة أهنا اجلزيرة شباب بعض يظن كما  ليس السوء
 يف الصني مع وقفوا علماء ومنهم لينني، مع وقف من ومنهم املسلمني ضد ستالني مع وقف من منهم منتشرين، السوء

                                                           
 (.023البقرة: ) 88
 (.2الجمعة: ) 89
 (.052األعراف: ) 90
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 الزمن يف ذكرهتم من ضمن ومن آخره، إىل اليمن ويف واهلند وموريتانيا والشام العراق يف علماء إىل تركستان، احتالل
 .أيير  أقل ومل بوثائق وأتيتُ  مناذج فذكرتُ  ،"السعودية"و اجلزيرة من علماء احلاضر

 للكفار السالح جهاد أن تيمية ابن قول وذكرتوهو بعنوان )جهاد السنان وجهاد البيان(  ثم انتقلت للباب السابع
 الصحوة أئمة من احنرف من هم الزمان هذا يف بتدعةامل أن وأَثـَْبتُّ  واملنافقني، للمبتدعة البيان وجهاد واملرتدين، واملعتدين

 السلطان فقهاء كتيبة  الزمان هذا يف املنافقني رأس على وأنه املرتدين، كبار  من صائلال أعوان أحد أو للصائل واحناز
 وجه يف السالح جهاد أن جيب كما  وأنه احلل، نظرية يف التقييم هذا أمهية ذكرتُ  مث اجملاهدين، وجه يف وقفوا الذين

 بالطاغوت َنكفر وأن اهلدم من بُدّ  فال نا،منهج نُبني أن جيب احُلجَّة جهاد ناحية من فكذلك العسكري باجلهاد الكفار
 .البيان جهاد من هذا وأن باهلل، اإلميان ودفاعات ُأسس ونبين الطاغوت ودفاعات ُأسس فنهدم باهلل، ونؤمن

 بهات والرد عليها يف قضية علماء السلطان املعاصرين(: املهم جًدا بعنوان )شُ  والباب الثامن

 هلذا تصلح وهل قيَلت، وفيمَ  قيَلت، مىت فبيَّنتُ  ،"مسمومة العلماء حلوم: "اكرعس ابن مقولة هي :األولى الشبهة -
 الواقع؟

  للجهاد الدعوة احتَوت إذا اجلهاد عن يُعِرضون العلم وطالب الصحوة شباب: "القائل قول هي :والشبهة الثانية -
اُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمْن َما يـُقَ ﴿، ورددت على هذه الشبهة من قبيل قول اهلل تعاىل " علمائهم عن كالم
 للعلماء وللمقدسات من ضرورات الدعوة.  فمسُّنا 91﴾قـَْبِلكَ 

 "وخوارج تكفرييني بأننا فَسنُتـََّهم العلماء عن تكلمنا لو: "قوهلم هي :الشبهة الثالثة -

 الصحوة قادة احنراف وعن معنه والسكوت وعلماؤهم السالطني نفاق هل) بعنوان جَعلُتها :الرابعة الشبهة -
 وحيبونا يتبعونا عندما مث دعوتنا، الناس يتبع حىت عنهم َنسُكت: بعضهم فيقول( الدعوة؟ مصلحة من اإلسالمية

 .اجلزيرة شباب بعض هبا يقول اليت األفكار هذه هلم خُنرج

                                                           
 (.49فصلت: ) 91
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 عن الكالم- وضوعامل هذا يَقبل وهل مشروع؟ عمل هو أم حمرم عمل هو العلماء نقد هل الشبهة الخامسة -
 العلماء يف يتكلم ومن العلماء؟ يف يتكلم َمن العلماء يف يتكلم ال من يَعُذر أن ميكن هل يعين اخلالف؟ -العلماء

 عن الناس يُعرض ال حىت نرتكه ولكن حق، كالمك:  لنا يقولون كثريين  أن خاصة العلماء؟ يف يتكلم ال من يَعُذر
 .الدعوة

 القول فتنة يف أجابوا الذين العلماء كحال  حاهلم ُمكرهون اليوم السلطان علماء أن القول هي :الشبهة السادسة -
 .معذورون أهنم فحاهلم القرآن، خبلق

 أن وجيب األكرب الصائل جهاد عن األمة ُيشتت الصحوة وقادة العلماء يف الكالم أن القول هي :الشبهة السابعة -
 فرعية قضية أي يف الكالم ونرتك العلماء، ويف املرتدين عن الكالم ونرتك واليهود األمريكان عن إال اآلن نتكلم ال

 بدون تلقائًيا األمة ُتسِقطه األمريكان مع وقف َمن األمريكان جهاد خالل فمن األمريكان، جهاد على األمة وحنمل
 .حقيقته ستكتشف لوحدها األمة ألن إليه؛ ُنسيء ال التطبيع مع وقف فمن التطبيع ضد ونتكلم له، نتعرض أن

 السعودية من العلم طالب عن الكالم تَركتَ  لو أنك حبيث خصوًصا، السعودية علماء عن هو بالنسبة للفصل التاسع
 والتعديل، باجلرح يقولون فهم اهلند علماء من عامل يف أو األزهر شيخ يف أو البوطي عن تتكلم أن بأس عندهم ليس
 وَضْعتُ  عموًما، السلفية املدرسة علماء وعن خصوًصا السعودية علماء عن الكالم هو عندهم احلقيقي اإلشكال وإمنا

 :سببني القضية هلذه أن وذكرتُ  ،(ثالثة درجة وعلماء جنوم، مخس علماء) هو الفصل هلذا طريف عنوان

 من هاجس عنده أصبح وبالتايل له، كُمعتقد  السلفية العقيدة -احلمد وهلل- اختار اجلهادي التيار أن :السبب األول
 أو متصوفة أو أشاعرة ألهنم اآلخرين؛ العلماء عن يتكلمون فهم السعودية، علماء ومنهم السلفي التيار رموز عن التكلم

 .الشبهة هذه على ورددتُ  أولئك، عن يتكلم أن العيب من أنه يرى بينما أخرى، شذوذات هلم

 صناديق وَصَلت الشام يف سابق تيار هناك ألن تبعهم؛ وما اجلهادي التيار يف أننا الشديد لألسفوالسبب الثاين: 
 والشيكات التربعات أخذنا فنحن السلفي، الفكر وأقطاب اجلزيرة علماء باحرتام شيكات ومعها اجلهاد لدعم التربعات

 القضايا، بعض على تأثر األموال هذه فأصبَحت الشيكات، وهذه التربعات هذه بني عالقة هناك فأصبح بعض مع
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 يدخل أن استطاع ممن اجلزيرة من مؤخرًا جاء ممن اإلخوة بعض حدثين حىت الضرورة، من يعتربها الناس نكا  واحلقيقة
 ذكر وعن السعودية ذكر عن تُعِرضوا أن علينا فاقرتح تربعات لنا جيمع كان  اجلزيرة يف الصحوة علماء بعض: فقال اجلزيرة

 .لتربعاتا من مبزيد ونأتيكم نُزكِّيكم أن نستطيع حبيث علمائها

 يف رأيه فأخفى األفغاين اجلهاد أيام يف عزام اهلل عبد الشيخ اتبعه ما وهذا القضية، هذه يف تدخل أن املصاحل من وهذه
 .املدرسة هذه إليه آلت ما رأينا مث األفغاين، اجلهاد دعم يتم حىت وعلماًء؛ ُحكَّاًما السعودية

 التيار يف املوجودين اإلخوة من لكثري رسالة وهو 92﴾ائِِننَي َخِصيًماَواَل َتُكْن لِْلخَ ﴿وضعته بعنوان  الفصل العاشر
 يـَُنصِّب ولكن وفتاويهم، العلماء هؤالء ضغط وحتت الصائل ضغط حتت وواقع وُمطَّلع ومهاجر جماهد فهو اجلهادي،

َها أَنـُْتْم ﴿ول اهلل سبحانه وتعاىل وبق ﴾َواَل َتُكْن لِْلَخائِِننَي َخِصيًما﴿ اآلية هبذه فاستشهدتُ ! جمانًا هلم حمامي نفسه
ُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْم َمْن َيكُ  نـَْيا َفَمْن جُيَاِدُل اللََّه َعنـْ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ  ُمتَّفق أنك فطاملا، 93﴾وُن َعَلْيِهْم وَِكياًل َهُؤاَلِء َجاَدْلُتْم َعنـْ

 نفاق، أعمال وأهنا األعمال هذه تصنيف يف معي وُمتَّفق حصل، األمر هذا وأن األعمال هذه يف وقعوا أهنم معي
! عنهم؟ تكلمتُ  إذا ضدي تقف فلماذا املؤمنني، من الرباءة من شيء فيها وأن للكافرين مواالة فيها أن معي وُمتَّفق

 يف دخل أنهو  جتاوز بأنه يتكلم من اهتام إىل الكالم عدم من تقفز أن اإلشكال ولكن بأس، فال أنت تتكلم مل إذا يعين
 !العلماء حلوم

 التيار يف العلم طلبة خرية من وهم املقاتلة الليبية اجلماعة يف اإلخوة عن صدر الذي الكالم بعض على رددتُ  أنين حىت
 فيها يدافعوا "فصل اخلصام بني العلماء والشباب" مقالة أصدروا وعندما باز ابن وفاة بعد نعي أصدروا عندما اجلهادي،

 وطلبة اجلهادي التيار علماء من أهنم العتقادي عليهم فرددتُ  العلماء، هؤالء عن -صائب غري دفاع نهأ أعتقد مبا-
 وجدال العامل زلة عليكم أخاف ما أخوف إن): -الصالة عليه- الرسول يقول هامَّة، وزلَّتهم اجلهادي التيار يف العلم

                                                           
 (.012النساء: ) 92
 (.013النساء: ) 93
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 بَغضِّ  علمي برد عليها ورددتُ  اجلهادي، التيار يف الشَّرخ تزيد اليت الزاّلَت من فهذه 94(مضلون وأئمة بالقرآن منافق
 .األسباب حتليل عن النظر

 من خرجوا كفار  هم هل يعين( السلطان؟ لعلماء الشرعي ماحلكم) عنوانه والباب األخير وهو الباب الحادي عشر
 ولكن كبرية  معصية وارتكبوا لنفاقا أعمال من عمل يف وقعوا أهنم أم البعض؟ عند كما  مأجورين جمتهدين أهنم أم امللة؟

 اإلسالم؟ دائرة يف يزالون ال

 اإلسالم شيخ كالم  اعتمدوا أهنم فوجدتُ  اجلهادي، التيار يف موجودين وهم العلماء، هؤالء ُيكفِّر من بأقوال وجئتُ 
صلى اهلل عليه  ولهرس وسنة اهلل كتاب  من َعِلمه ما العامل تـََرك ومىت: )قال عندما 414 ص 41 اجمللد يف تيمية ابن

خالف احلاكم حكم واتَـَّبع  وسلم
ُ
 اعتربوا فهم، 95(واآلخرة الدنيا يف العقوبة يستحق كافرًا  مرتًدا كان  ورسوله اهلل حلكم امل

 أن البحث هذا يف بيَّنتُ  وأنا امللة، من خارجني واعتربوهم بأعياهنا أَساء على مباشرةً  وأسقطوه ُمطلق الكالم هذا
 التأويل من خمارج هلم ولكن الكفر أعمال من عمل ارتكبوا صحيح وأهنم القضية، هذه يف الصواب وااجتنب إخواننا
 .واالستضعاف واخلوف واجلهل

 إنسان يَنُصر أن ميكن ال وأنه الكالم هذا يف العلة ثَبتُّ فأَ  مأجورين، جمتهدين أهنم يقول من بقول باملقابل أتيتُ  مث
 جمال هناك ليس ألنه مأجور؛ أنه ذلك بعد نقول مث معهم يقف من بقتل ويُفيت صفهم يف ويقف والنصارى اليهود

 النفاق؛ أعمال من عمل ارتكبوا أهنم املسألة، هذه يف الوسطيَّة أنه أعتقد وما موقفي أَثـَْبتُّ  مث الصورة، هبذه لالجتهاد
 أعتقد أنين ذكرتُ  مث الكفر، يف وقعوا هم قلتُ  ولذلك الكفر؛ أعمال من عمل ارتكبوا وأهنم باملنافقني، َسَّيتهم ولذلك

 بقرائن اقرتن ومن اإلميان، من ثبت ما له فنُثِبت آخره، وإىل والعمل والبالء الدعوة من اإلميان قرائن عليه ثـََبَتت من أن
 أُقيم أن ستطيعأ وال قاضي أنا ال ألين اجملال؛ هذا يف أنا ولستُ  ُيكفِّره، أن هبا ُيكفِّره أن أراد ملن فيمكن الكفر من

، تكفري ملوضوع ُكرهي  عن فضاًل  حجج، عنيَّ
ُ
 .إرجاء حلََْسة عندك املعني تكفري قضية يف: اإلخوة بعض يل قال حىت امل

 .اإلميان هذا ضريبة من هو األذى وأن الدعوة، على الصرب يف وهو اخلتام مسك ذكرتُ  البحث ختام مث

                                                           
 (.523صححُه األلباني بلفظ قريب. أنظر: تخريج مشكاة المصابيح: ) 94
 (.92/955,959مجموع الفتاوى ) 95
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 عبد لفاروق( املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف العلماء مناهج) ابكت  اَسه كتاب  لكم أذكر أن أريد أخرج أن وقبل
 )..(. السعودية يف مطبوع والكتاب عراقي، كاتب  وهو السامرائي اجمليد

 علماء مبناهج جاء املنهج، نفس على والكتاب ،(واحلكام العلماء بني اإلسالم) البدري العزيز عبد الشيخ كتاب  وأيًضا
 .احلكام من السلف

 مداخلة على العامل ذمُّ ) بعنوان باب فيه عندكم مطبوع( وفضله العلم بيان جامع) الرب عبد ابن كتاب  خمتصر أيًضاو 
صلى اهلل عليه وسلم:  النيب عن -عنهما اهلل رضي- عباس ابن عن حديث فيه جاء ،614 صفحة يف( الظامل السلطان

وهناك حديث آخر مشهور ال أعلم  96(سلطان افتنتن سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى الم)
 . 97 (ال تأتوا أبواب السالطني فتفتنوامصدره )

 أتوا فلماذا والدعوة، والبالء الصحوة هلم ثبَتتَ  الناس هؤالء كان  إذا: "الشباب من كثري  سؤال على إجابة فيه احلديث
 !معذورين أصحابه أن أو الصواب، من شيء فيه العمل هذا أن على دلياًل  القرائن هذه اعتربوا يعين ،"األعمال؟ هبذه

،  (ال تأتوا أبواب السالطني فتفتنوا): -والسالم الصالة عليه- الرسول قول وهو عندي جًدا واضح التفسري: هلم فقلتُ 
 له حتقق السالطني أبوب وجاء -والسالم الصالة عليه- الرسول أمر وعصى احملظور وقع فلما وعامل صاحل كان  فهو

 من ُمتيقن وهو الرجل فيأتيه، 98(عنه فـَْلينأَ  بالدجال َسع من): -والسالم الصالة عليه- الرسول قول مثل الوعيد،
 َسع أيًضا الرجل وهذا َجْنبه، على فَذنْبه بإميانه ووثق الدجال وأتى -السالم عليه- الرسول عصى فمن فُيفنَت، اإلميان

 .فُفنِت  وجاءهم فعصاه السالطني نإتيا عن -والسالم الصالة عليه- النيب هني

 اهلل عباد على الرسول أُمناء العلماء): -والسالم الصالة عليه- الرسول قال: قال -عنه اهلل رضي- مالك بن أنس وعن
 .99(وأعتزلوهم فأحذروهم الرسول خانوا فقد ذلك فعلوا فإذا السلطان، خيالطوا مامل

                                                           
 (. 4951صححُه األلباني في صحيح النسائي: )رواه النسائي، و  96
 لم نجد لحديث بهذا اللفظ أو قريب منه. 97
 (.2488رواه أبو داوود وصححه األلباني في مشكاة المصابيح ) 98
 (. 5351ضعفُه األلباني في السلسلة الضعيفة برقم: ) 99
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 األمراء، أبواب: قال اهلل؟ عبد أبا يا الفنت مواقف وما: قيل الفنت، ومواقف إياكم)قال: رضي اهلل عنه وعن حذيفة 
 .100(فيه ماليس مله ويقول بالكذب فيصدقه األمري على أحدكم يدخل

 البحث، يف عليها اعتمدنا اليت املراجع بعض لك أذكر الشريط يف نطيل ال فحىت جًدا مجيلة أشياء فيه البحث يعين
 إذا ووايف شايف البحث سأجعل -تعاىل اهلل شاء إن- و تيمية، ابن كتب  ومنها الوهاب عبد بن حممد الشيخ كتب  منها
 .املسألة ويوضِّح الثغرات يسد حىت ؛-وتعاىل سبحانه- اهلل يسر

: كثيًرا ما يقال عن العلماء أنهم علماء سلطان مع العلم أنه يوجد كثير منهم ليسوا كذلك فنرجوا السؤال الرابع
 هم وعدم التعميم والتمييز بين علماء السلطان وعلماء الرحمن.منكم التمييز بين

 ليسوا هؤالء فقال السلوك، يف الصاحلني السلطان علماء عليه َأْشَكلَ  أنه يل تبنّيَ  األخ من استوضحتُ  عندما البارحة
 علماء من المهاك:  له فقلتُ ! فاسق وأنه سلطان علماء من أنه فيه اجتمع من السلطان علماء واعترب سلطان، علماء

 يف سقط ولكن األخرى األمور يف صاحل سلطان عامل وهذا الدنيا، حب يف فاسد سلطان عامل هذا ولكن السلطان،
 .صعيد من أكثر على يسقط ومل السالطني، علماء من َكْونه  مسألة هذا

 ليس أنه مخش إذا اخلري يف اقفمو  له أو يتصدق أو الليل يقوم لَكْونه الرجل عن نقول أن ميكن ال أنه أخونا وذكَّرتُ 
- سلطان عامل َُسي َكْونه  السلطان فعامل باألخرى، وتلبَّس هذه يف سقط وَيْسكر، الليل يقوم رجل فهو السكارى، من

 السلطان، على دخل ألنه السلطان؛ أهل ومن عامل، ألنه العلماء؛ من فهو -العربية اللغة يف الكالم مدلول هو فكما
 من لاير مليون 41 اإلخوة ورواية روايتكم على أخذ عثيمني ابن وزهده، وورعه تقواه يف نتحدث أن اجملال هنا فليس
 من يستوي ال فطبًعا جتارة، هبا فعمل كمنحة  مليون 41 أخذ آخر وعامل العلم، طالب على كلها  فصرفها كمنحة  امللك
 مدوا االثنني احملصلة يف ولكن لعلم،ا طالب على ويصرفها مليون 41 أخذ ومن جتارة هبا وعمل مليون 41 أخذ

 .السلطان علماء ُيسمَّوا واالثنني السلطان، من منحة أخذوا واالثنني للسلطان، أيديهم

 ملاذا: فسأله وأنفقه، مال األمراء بعض من أخذ ألنه دينار؛ بن مالك ليؤنِّب جاء أنه واسع بن حملمد كالم  وهناك
 املال؟ أخذتَ 

                                                           
 .0019جامع بيان العلم وفضله إلبن عبد البر الحديث رقم  100
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 .أصحاهبا على ألردها املال أخذتُ  وسيلة وأنا شيء، لبييت منه يصل ومل الفقراء، ىعل وأنفقته أخذته: فقال

 "عليه؟ كان  ما على الساعة أَقلُبكَ  اهلل، أنشدك: "له فقال

 ".واسع بن حممد مثل اهلل يعبد إمنا محار، مالك إمنا ال، اللهم: " قال مث بُرهة فأطرق

 َأخذ فيمن وهذا ُمرتفِّع، كان  من ومنهم َأَخذ من منهم جتد السلف حىت طبقات، العلماء أن املوضوع يف فالشاهد
 من أوسع فالقضية باحلق، الباطل وتلبيس بالباطل احلق تلبيس حالة يف -لك قلتُ  كما- اآلن حنن ولكن الرب، وصرف

 .اخلري يف ويصرف يأخذ

 أن أريد ما بيَّنتُ  أكون( الرمحن ولياءوأ الشيطان علماء بني الفرقان) البحث هذا صدور مع -تعاىل اهلل شاء إن- و
 احلقيقة من أقوله أن أريد ما له أُوِصل وأن بالسامع، أترفَّق أن غريها ويف األشرطة هذا يف كثريًا  راعيتُ  أنين مع أقوله،
 أن مين يدفري  البعض، عند شديدة تُعترب األشرطة هذه أن مع عندكم، تزال ما اليت الَقداسة أثار فيها أُراعي بطريقة ولكن
 .القضية هذه بلَّغتُ  قد أكون ال ذلك عند هلم قلتُ  ولكن ذلك، من أكثر أراعي

. تزيدهم فال كيلو  نصف حيملوا الشباب هؤالء: يقول البعض األثقال، محل يف البدنية الرتبية يف مثال لكم وأضرب
 األفغاين اجلهاد يف الشباب مع امعن حصل ما وهذا! كيلو  نصف سنة وبعد كيلو  نصف وغًدا كيلو  نصف حيمل فاليوم

 بطل يصبح حىت وهكذا اثنني إىل زدناها محُِل فإذا كيلو  غًدا أعطينا محُِل، فإذا كيلو  نصف ُأمحِّلهم أن أريد وأنا األول،
 .كيلو  ألف حيمل

عمَّاة احلقائق بعض هناك ولذلك
ُ
 .اإلمكان بقدر نرتفق أن حناول كّنا  وإن الصور من بصورة تصل أن جيب عليكم امل

تعلِّق اجلزء هذا من أنتهي أن أريد اآلن
ُ
 أن -تعاىل- اهلل نسأل: فأقول ُمرجَتلة جلسة القضية أن قلتُ  وكما بالعلماء، امل

 . باألحباث نستكملها

 السؤال الخامس: كلمنا عن الوجود األمريكي والغربي عموًما في الجزيرة وطرق مواجهته؟
 وأن للجزيرة، غريب احتالل وهناك للجزيرة، أمريكي احتالل بوجود إقرار هناك أن هلل مداحل وابتداءً  جًدا، مهم السؤال ذا

 وعلماء الصحوة علماء من كثري  هناك وأن الناس، ويقنعوا يقنعونا أن حاولوا كما  مشروعة استعانة قضية ليست القضية
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( األّمة علماء عن الغّمة كشف) كتاب  يف كما  سفر الشيخ رأسهم وعلى احتالل، قضية أمام أننا وبنيَّ  َكَتب  َمن اجلزيرة
 -السجن مرحلة قبل- بنيَّ  ممن وغريهم العمر ناصر للشيخ وأشرطة سلمان للشيخ أشرطة وهناك( كسنجر  وعد) وكتاب

 .احتالل مسألة القضية أن

 يف اإلجنليز أيام من عمالء ُحكَّام اجتمع ابتداءً  معينة، أحداث اجتمعت حيث أمريكية وَهْيَمنة احتالل قضية فهناك
 ليكون باألمريكان؛ يْسَتنِفروا أن احلكام من العمالء هؤالء أجبَـَرت أحداث اجتمعت مث ،-عليه متَّفقني وهذا- اجلزيرة

 .مشروع وجودهم جلعل فتاوى؛ عدة هلم فأخرجوا بعلمائهم استنفروا احلكام مث مشروع، وجودهم

 قناعات إىل فانتقل العلماء من َحَصل اإلسباغ وهذا الوجود، هذا لىع للشرعية إسباغ هناك أن ورطة أمام حنن واآلن
 األمة عقيدة حىت أنه مشكلة يعاجلوا كانوا  أهنم وغريهم وسلمان سفر للشيخ األشرطة بعض يف َسعتُ  وكما العامة،

 لسعد مؤسف ريطش َسعتُ  حىت األمريكية، القوات وجود وبني والنصر السالمة بني يربطوا وأصبحوا ُمْهتزَّة، أصبحت
َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه ﴿: -تعاىل- اهلل قول رأينا فبعمله العون جاءنا: "فيه يقول اجلهاد عن الربيك

 "، يعين أصبح من العلماء والكبار من يرى النصر يف وجود القوات األمريكية.101﴾َرَمى

 اجلزيرة أهل وعلى املسلمني، أرض يف للصائل ووجود احتالل قطًعا هو -اختصارًا- عموًما والغريب األمريكي فالوجود
 -:ُمركَّب واجب

 .منه -تعاىل- اهلل توحيد بعد أوجب ليس العمل هذا أن العلماء وأمجع ديارهم يف نزل العدو كون  بالدهم عن الدفاع-

 تونس يف الصائل نزل فإذا املسلمني، مَحرَ  بالدهم ألن املسلمني؛ عن نيابةً  الغريب الوجود هذا يقاتلوا أن جيب وكذلك-
 وأفغانستان اجلهاد، أفغانستان أهل على َوَجب كما  اجلهاد البلد أهل على َوَجب أفغانستان يف األرض أقاصي يف أو

ركَّبة الَفَرضية ففيها احلرمني بالد أما احلرمني، بالد وال املسلمني دار عقر ليست
ُ
 .امل
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 العلماء ِقَبل من ُتواَجه مل األمريكية، القوات هذه ُتواَجه مل اآلن إىل حصل الذي أن -فاملؤسف- مواجهته طُرق عن أما
 ومصيبة واقع أمر اعتربوها بل الصحوة، علماء ِقَبل من ُوجِّهت وال! صفها يف ووقفوا مشروع وجودها اعتربوا بل الرَسيني
 .جًدا كبرية  الدولة أمام هذا يف احلديث وَتْكُلَفة حَصَلت

ثوا أن على وعلماؤها الصحوة نَكَصت احلقيقة، أردتَ  وإذا  الصاحلني عن أتكلم اآلن وأنا عليهم، جيب مبا الناس حُيدِّ
 .الصائل مع وقفوا الذين عن وليس الصحوة علماء وعن

 مع يقف مل وصنف الصائل، مع وقف الرَسيني العلماء من األول الصنف أصناف، ثالث اآلن اجلزيرة علماء أن أرى أنا
 مبلئ صرخوا األخيار الصحوة علماء الفريضة، وجوب على الناس بداللة -تعاىل- اهلل أوامر عن نَكصَ  ولكن الصائل
 أفغانستان يف اجلهاد وعن صائب،: ويقولوا كشمري  يف اجلهاد وعن صائب،: ويقولوا الشيشان يف اجلهاد عن أفواههم
 نزل قد بأنه وشباهبم أنفسهم حُيدثوا ال فلماذا األقطاب، وكل ومصر وسوريا والفلبني بورما يف وكذلك صائب،: ويقولوا

 !منه؟ التوحيد بعد أوجب ليس واجب الصائل دفع وأن اجلهاد، َوَجب وأنه اإلسالم دار عقر يف صائل فيهم

 أن ينتظروا ومل ًياتلقائ الناس حترَّك ومصر الشام يف لعلمائهم، تبعيَّةً  باجلهاد يقوموا أن اجلزيرة أهل نَكصَ : ابتداءً  فأقول
 فيجب صحيح بداية نبدأ أن أردنا فإذا كبري،  حد إىل لعلمائهم تـََبع فُهم الرتبية طريقة نتيجة اجلزيرة أهل العلماء، يتحرك

 هؤالء قتل وَوَجب اجلهاد َوَجب أنه للناس البسيطة احلقيقة هذه خُيرجوا أن على الصحوة ورموز العلم طالب حُنَرِّض أن
 .وإخراجهم ممكنة طريقة وبأي ُوجدوا حيثما الناس

 حتصل أن الطبيعي من وهذه الناس، عند البالء من حالة هناك أنه الثانية واملشكلة يتحركوا، مل الناس هؤالء أن املشكلة
 نَسانَ اإْلِ  ِإنَّ  َكالَّ ﴿ اجلزيرة، أهل وآذت اإلسالم أهل آذت النفس َقْسوة وهذه املعيشة، َبطر هبم ينزل عندما األقوام يف

 حماضرة نسمع كنا  يومني قبل من أننا حىت، لتغريب أهل اجلزيرةوهناك خمطط ُوضع  ،102﴾اْستَـْغىَنَٰ  رَّآهُ  َأن  لََيْطَغىَٰ 
 يعين اخلليجي، اجملتمع صياغة إعادة هو والبنتاجون األمريكان خمطط اآلن: "فقال النفيسي فهد اهلل عبد الكوييت للشيخ

 االستهالكية من حالة يف وإدخاله القتال على القدرة من وإبعاده الشكيمة عن وإبعاده وةالنخ عن إبعاده يف اإلمعان
 .اجلزيرة أهل من وهو املعىن هذا عن الشيخ وتكلم" احلقيقة يف عبد ولكن مليونري فهو مليونري، عبد إىل فيها يتحول
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 العلم طلبة وحتريض ويعلنوه، الناس على اجلهاد يوجبوا أن على الصحوة علماء حتريض أساسه، من األمر معاجلة فيجب
 فاجلهاد أحد، ينتظروا ال أن على العلم وطالب الناس عامة حتريض اجلهاد، هذا يف للناس وقدوة سبَّاقني يكونوا أن على
 ليس فاجلهاد -به قام ما على خري ألف اهلل وجزاه- الدن ابن على فقط عني فرض وليس اجلزيرة أهل على عني فرض
 فهذه ينتظر، أحد فال شخص، كل  على فرض أنه يعين العني ففرض احلق، ويقول يقوم أن فقط فالن على عني فرض

 .الناس كل  على واجبات

 اآلن جهد، من يبذلوه ما يبذلوا أن إال يستطيعوا فال املنطقة عن بعيدين اآلن اجلهاد وعلماء الصحوة رموز من كثري
 اإلمارات، باقي سكان عدد ماليني 3و اليمن، سكان عدد مليون 41 و السعودية، سكان عدد مليون 61 هناك

حتلَّة الدولة تتكبد فال سنوات 61 مدى على علًنا دولة حُتَتل أن وُمزري مؤسف شيء اآلن إىل حصل فالذي
ُ
 خالل امل

 فآال 61 السري حوادث يف عندهم ميوت أنه حني يف ضحية، 11 حوايل لكم ذكرته الذي العدد إال السنوات هذه
 تكون أن على فضاًل  يأخذوها، اليت الثورات مقابل قتيل الستني هؤالء يف إشكال أي عندهم فليس أسبوعًيا، شخص

 .الناس حُنَرِّض أن جيب فاحلقيقة اإلسالم، دار عقر هي األرض هذه

 اجلزيرة أهل هفي أُقسِّم اآلن، لكم أوجزه أن ميكن عريض طويل تصوُّر فهناك واملواجهة، للحل لتصوُّري بالنسبة
 -:لقسمني

 اجلزيرة أهل من وغريهم اليمن أهل-

 ورائهم من املسلمني مث-

 كوِْحدة  اجلزيرة مع أتعامل ألنين اليمن؛ أهل أعناق على يقع اجلزيرة عن الصائل دفع يف األول الواجب أن فأعتقد
 فتحريرها الشام أهل على اليهود زلن أقول كما  اجلزيرة، أهل على دفعه فيجب اجلزيرة أهل على البالء فنزل واحدة،
 على وليس اجلزيرة أهل على اجلزيرة يف النازل الصائل دفع فيجب فلسطني، أهل على أقول وال الشام أهل على واجب

 أهنم وهو؛ 103 اليمن حبث يف ذكرهتا اليت لألسباب اليمن أهل على أكرب الفريضة أن أقول وأنا فقط، السعودية أهل
 عليها ليس مسطحة أراضي سكان اجلزيرة سكان وباقي جبال سكان وأهنم أعزل، اجلزيرة شعب وباقي ُمسلَّح شعب
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 قتايل تاريخ هلم وهم مليون، 61 اجلزيرة سكان وباقي مليون 41 فهم اجلزيرة سكان من %11 فيه ُقطر وأهنم حصن،
 .النفط طَْفرة زمن يف قتايل تاريخ هلم ليس والباقني

 .أنقذوين أوالدي، يا: فقال أوالده استغاث بأب ةاحلال هذه يف مثل وضربتُ 

 األوالد على تقع هل األب؟ إغاثة مسؤولية تقع َمن فعلى كسيح،  أحدمها آخَرْين وولدين ُمسلَّح، ولد 64 عنده وهو
 ضةالفري أن فأعتقد املنطقة أهل على ظروف هناك فاآلن كسيح؟  أحدمها الَذْين الولَدْين على أو املسلحني عشر اإلثنا

 .اجلزيرة قلعة ألهنا اليمن؛ من يستفيد أن فعليه اجلزيرة أهل من َصُلح ومن اليمن، بأهل متعلقة

 نزل لذلك العدو؛ يعرفه أمر وهذا اليمن، على االعتماد من بُدّ  فال األمريكان مع نصطدم أن أردنا إذا أننا أعتقد وأنا
 .أخرى مرة لَيحتلُّه اليمن يف اآلن

 علًنا األمريكان يواجهوا أن يستطيعوا فلن اجلزيرة باقي سكان أما باجلبال، ويعتصم يُواِجه أن كنمي اليمن يف كان  فمن
 ،-عنهما اهلل رضي- جندل وأيب بصري أيب بأعمال يقوموا أن يستطيعوا ولكن والبشرية، اجلغرافية الظروف نتيجة

َخِفيَّة، العصابات حبرب يقوموا أن ويستطيعوا
 لبعض سيارة حيرق أو املنشورات ويوزِّع اجلدران على تبيك أن من ِبْدءً  امل

 أو أفغانستان يف متواجد كان  أو النفط، خرباء أو مهندس أو موظف أو مستوطن يطعن أو املدنية، األمريكية العوائل
 أن -:قةالطري هبذه تقوم ال الشعبية واملقاومة العصابات وحروب ذلك، من أكرب عملية ينفذ أن القدرة فعنده الشيشان

 خري اهلل جزاه يُنفِّذه الذي األمر هذا! ثالث أو سنتني أسرتيح مث جًدا ضخمة عملية أعمل مث ثالث أو سنتني َأْكُمن
 .مستمرة يومية عملية فتكون اجلهاد فريضة عاتقهم على الناس حَيِمل أن إال األمر يستقيم ال ولكن

  هلذا النظر لَفتَ  -والسالم الصالة عليه- الرسول: لإلخوة قلتُ  احلقيقة وأنا العمل، مباشرة على الناس حتريض فيجب
 واحد يعين، 104(غريهم إىل ويعطيها ِصَلته، إىل حمتاجون َقرابة وله رجل من صدقةً  اهلل يقبل ال: )قال أنه عنه جاء كما

 أقربائه، من أحد طييع ال وهو يعمل، ال َبطَالة يف وأخوه فقرية، وأخته مقطوعة، أُمُّه ولكن الناس كل  على يتصدق
 جياهدوا أن معىن ما اجلزيرة شباب نفسهم يسأل أال احلكم، نفس إسقاط باب من وليس القياس باب من: هلم فقلتُ 

 ويريد هنا إىل يأيت مث فيه؟ يعمل ال بلدهم هي اليت اإلسالم دار عقر يف مث الدنيا أحناء كل  ويف الشيشان ويف كشمري  يف
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 الذي املنكر هبذا مليء بيته وهو وملاذا املتحدة، واألمم والصليب الطلبة على املنكر عن النهيو  باملعروف األمر يطبق أن
 !الدنيا؟ آخر يف ينكره هو

 أن أرى بل العلماء، عنها تسألوا ال: املسألة هذه اإلخوة ألحد قلتُ  أين حىت الفهم، على ُمعِجزة احلالة هذه فاحلقيقة
 هي بل شرعية مشكلة وليست فكرية مشكلة ليست ألهنا النفس؛ علماء عنها وافاسأل النفسية للمصحَّات حتولوها
 .نفسية مشكلة

ة فأسئلة  هناك؟ خبيل هنا ُمنِفق هناك؟ ومشلول هنا ُمنِتج هناك؟ وجبان هنا شجاع هو ملاذا حُمريِّ

 مبوضوع بَدْأتُ  ولذلك ًعا؛شر  الشباب هؤالء يد شلُّوا العلماء أن إال سبب هلا وجدتُ  فما املسألة هذه حلَّلتُ  فأنا
 بأفغانستان، جهادكم من َأْوىل السعودية يف جهادكم اآلن أنتم احلاضرين، أنتم أُبلِّغكم نفسي أعترب اآلن وأنا العلماء،
 اجلزيرة، عن تقوهلا أن اأَلْوىل مصر عن تقوهلا أن تريد حق وكلمة هنا، جهاده من َأْوىل اليمن يف جهاده منكم واليمين
 فيها الراية هناك املعركة بل وهناك هنا واحدة فالشهادة جدَّة، يف توزعه أن بك َأْوىل باكستان يف تنشره أن تريد ومنشور
 ، فلماذا ال تقاتلوا هناك؟105 بشهيدين الكتاب أهل وشهيد الكتاب أهل يُقاتل وهناك أوضح،

- و العرب، وجزيرة الشام يف خاصةً  للصائل فًعاد عاملّية إسالمية مقاومة بإطالق هو التفاصيل، تفاصيل: أقول فابتداءً 
 وليس عاملية إسالمية مبقاومة إال العاملي النظام هَنزم أن نستطيع مل اجلزيرة، إىل املادة هذه أُوصل أن أحاول -اهلل شاء إن

 كل  حبيث مةاأل باقي تتحرك مل إذا ولكن خري، اهلل وجزاهم جًدا عظيم بواجب يقوموا الناس هؤالء حمدودة، بتنظيمات
 جهاد قيل فإذا املقصود، هو نفسه يعترب علم طالب وكل داعية وكل ِحْرفة صاحب كل  قبيلة شيخ وكل شيخ وكل زعيم

 :الشاعر قال كما  بالذات املقصود أنت أنك َتعَلم أن جيب الفريضة

ْلتُ  الفتى؟ َمن قالوا القومُ  إذا  .ُعنيتُ  أنّني خ 

 األمريكي الوجود مصر يف املصري يقاتل أن فيجب فريضة، اجلزيرة سكان غري من اإلسالم أهل على اآلخر، األمر
 فلسطني، احتللتم أنكم أجل من: ويقول كندا  يف اليهود كندا  يف املغرتب املسلم ويضرب احلرم، احتللتم ألنكم: ويقول

                                                           

 أجرُ  له ابُنك-" :وسلم عليه اهلل صلَّى -اهلل رسول لها فقال إبنها عن تسأل جاءت إمرأة أن  (2488)داود أبو أخرج105 
 (.5488في ضعيف أبي داود: ) األلباني ضّعفه ."الكتاب   أهلُ  قتَـَله ألنه" :قال اهلل؟ رسولَ  يا ذاك ول مَ  :قالت "شهيَدين
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 وتعم البلد أهل ختص مقدسات قضية هي اجلزيرة وقضية الشام بالد قضية ألن اإلسالم؛ أهل كل  على واجب فاألمر
 .البلد أهل ختص القضايا باقي أن حني يف اإلسالم، أهل

 القضية، هذه ندفع حىت املسلمني كل  على وواجب اجلزيرة، سكان باقي على وواجب اليمن، أهل على واجب فهناك
َوَلْو أَرَاُدوا ﴿: -تعاىل- اهلل قول يف موجود وهذا اإلرادة، هي فاألصل)..(  األساسية، الفكرية بالقضية نبدأ أن بُدّ  ال إمنا

ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه اْنِبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقـُْعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ   عسكرية قراءة اآلية قرأتَ  ولو 106﴾اخْلُُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّ
 شيء، كل  يف هذه اإلرادة وقضية يريد، أن بعد دويُعِ  يُِعد، أن بعد ينبعث اإلنسان أن ،(انبعثوا-أعّدوا-أردوا: )ستجد

 .تأكل ذلك وبعد تُرتِّب ذلك وبعد تريد ابتداءً  والشرب، األكل ويف الزواج ويف التجارة يف

 هلذه اخلروج يريدوا مل مبُْجَمِلهم الناس فهؤالء إرادة، مشكلة يعين األوىل، الدرجة من هي اجلزيرة يف املشكلة أن يل فيبدو
 اخلروج أرادوا ما أهنم يل يبدو ولكن البوسنة، يف أو كشمري  يف أخرى قضية يف اخلروج أراد بعضهم أن حني يف القضية،

 .انبعث مث عدَّةً  هلا ألعدَّ  قضيته يف اخلروج أراد ولو قضيتم، يف

 األمريكية املصاحل وليس عموًما الغربية املصاحل تضربوا أن جيب: -خالصةً - وأقول القضية هذه حتت يطول فالكالم
 جزيرة من األمريكان أخرجوا يقل ومل، (أخرجو املشركني من جزيرة العرب): قال -والسالم الصالة عليه- فالرسول فقط

 دائرة أنفسكم على وسُِّعوا فابتداءً  الغربية، الدول كل  من ُمكوَّن والناتو صفوفه، وحَّد الدويل النظام واآلن العرب،
 )..(. والعسكري املدين الوجود دائرة أنفسكم على وسُِّعوا الثاين األمر روسيا، مفيه مبا الغربيني لكل األهداف

 .تستطيع فلن. فقط العسكرية األمريكية القوات سأضرب: قلتَ  لو فأنتَ 

 .أهداف ستجد. والغربيني األمريكان سأضرب: قلتَ  لو ولكن

 .والتجار ياحالس من كثرية  أهداف فستجد. واملدينيني العسكريني سأضرب: قلتَ  ولو

                                                           

 (.46) التوبة:106 
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 اليت الفتوى يف شاكر أمحد الشيخ فتوى قيل ما وأمجع الفيديو، أشرطة يف فصَّلنا كما  والدم املال حالل كلهم  وهؤالء
 مقاتِِلني فكلهم املال، الدم حالل بالدنا يف وأطفااًل  ونساءً  رجااًل  الناس هؤالء؛ 107 العاملية املقاومة حبث يف نَشْرهُتا
 !أرضي واحتل جاء هو بل الطفل، تقتل وال املرأة تقتل ال: يقال حىت لبلدهم أدخل مل نافأ حُمتلِّني، وكلهم

 بيتك وأسكنهم وأوالده بامرأته وأتى عليك انتصر إذا ولكن فستحاربه، بيتك واحتل فحاربك اآلن لص جاء فلو
ُحرَّم من يصري فهل وذهب،

 املنفردة املرأة تقتل فال فتغزوهم ذهبت أن بني فرق فهناك بيتك؟ من واألوالد املرأة إخراج امل
 فاآلن وحُماِرب، حمتل هذا بل! راهب؟ هذا: تقول فهل بيتك، وحيتل راهب يأيت أن وبني الراهب، وال الطفل تقتل وال
 حُيرَّم فهل فلسطني يف املستوطنني جتد فاآلن وذهبوا، فلسطني واحتلوا اليهودية والعصابات اهلافانا جاء فلسطني يف

 !ؤالء؟ه حرب

 108* وأمثاله هذا الفيصل خالد اآلن املرتدين، كبار  من عاوهنم ومن الغربيني وباقي األمريكان املوضوع، يف الشاهد
فتحوا السياحة وأخرجوا قوانني بتمليك األجانب املرافق السياحية وبإمكانية شراؤهم هلا، وعندما نقول دخلت السياحة 

ة ودخل الفساد، ويف نفس الوقت أغلق اجملمع الكبري الذي أنشأه علماء فهذا يعين بالعريب الفصيح دخلت الدعار 
الصحوة للدعوة والتبليغ والرتمجة ونشر العقيدة ونشر اإلسالم، فأغلقوه وهدموه باجلرافات، فمثل هذا الوايل الذي يغلق 

وأجاهد يف الشيشان؟! اهلل  املساجد ومراكز الدعوة مث يفتح سواحل الدعارة وشواطئ العري مث تقول يل أريد أن أذهب
 فأئمة الكفر عندكم هو هذا الوجود الغريب ومن تعاون معه من املرتدين. 109﴾فـََقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفرِ ﴿سبحانه وتعاىل قال 

نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي يسرح وميرح كما يشاء وهو مؤّسس مؤمتر وزراء الداخلية العرب والتعاون 
 ين العريب الذي وصلت نكباته إىل شباب الشام وتونس ومصر وكل الكرة األرضية. األم

ثالث ذكرت الصحف أنه جاء حبقائب دبلوماسية مليئة باألموال ستان وصلنا بالؤه، قبل شهرين أو وحنن هنا يف أفغان
الشيخ إبن باز وهو يـَْهُمس يف وأعطاها ملسعود يف طاجكستان، مث يسرح وميرح عندكم هناك وخُيرج يف التلفزيون جبوار 

                                                           

 .053 ص -في كتاب )كلمة حق( ألحمد شاكر، طـ: مكتبة السنة  الفتوى نص انظر107 
 لف العاشر(.نهاية الوجه األول من الشريط الخامس وبداية الوجه الثاني )الم 108
 (.03التوبة: ) 109
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رج يف منظر يف أحسن ما يكون من اخلشوع وهو يصلي يف احلرم وهو يوزع الزكاة أذن إبن باز الشيخ يهز برأسه، وخيَ 
 ل.والصدقات يف رمضان، وهذا الكالم ال ينطلي اآلن إاّل على اهلُبَّ 

بل حىت الوجود اجملوسي نفسه من جموس وبرامهة اهلند  فعندكم واجبات كثرية جًدا من قتال املشركني النصارى واملرتدين
الذي ملؤوا السعودية فضاًل عن كبار أعوان املرتدين. وعندي كتاب بعد هذا البحث بعنوان )ملاذا ُخِذل احلرم؟ وكيف 

 ننصره؟( بينت فيه كيف ننصره. 

حىت وإن جاز قتاهلم شرًعا كوهنم  اآلن أقول للشباب ليست القضية أن تشتبك مع اجليش والشرطة وأعواهنم الصغار
طائفة حتارب املسلمني، ولكن إختصارًا أقول قاتلوا األمريكان والغربيني وكبار املرتدين هجوًما وقاتوا صغار أعواهنم 

دفاًعا، يعين إن جاء ليعتقلك وليأخذك للسجن وجب أن تدافع عن نفسك، وال تقول هذا مسلم ألنه هذا املسلم 
عرضك ويسلم لألمريكان، ولكن أقول ال تبدؤوا بصغار اجلنود ألهنم ليسوا مشكلة، املفتاح  سيهدم بيتك ويهتك

األساسي هو قتال األمريكان  وكل الوجود الغريب عسكرّيني ومديّنني ورؤوس املرتدين من آل سعود مث بعد ذلك تنزلوا 
ها العلماء وأفراد اجليش والشرطة خطاب ، مث ُتصدروا النشرات والبيانات ختاطبوا فيليعتدي عليكمإىل من جاءكم 

شرعي وطيب تقولوا هلم فيه أنه أنتم مسلمني وأنتم أحفاد الصحابة فال تقفوا مع الكفار واملرتدين، حبيث خترجوا منهم 
 ما تستطيعوا أن خيرجوه من الظلمات إىل النور.

 عن أنفسكم ونيابًة عن املسلمني. فاملوضوع طويل ولكن أقول إختصارًا جيب عليكم اجلهاد يف بالدكم نيابةَ 

السادس: تكلمت عن المعارضة السعودية وذكرت أنك إلتقيت مع بعض أقطابها في لندن فما هي قّصة السؤال 
 هذه المعارضة؟ وما هي أقسامها؟ وما رأيك فيها؟

عنها أكثر ولكن سأقول إختصارًا خالصة الذي عندي يف قضية املعارضة السعوديّة، ورمّبا أنتم عندكم معلومات 
سأحدثكم فقط عن التماس الذي جرى بيين وبني الدكتور سعدا الفقيه وبيين وبني املسعري وبعض من كان معه عندما  

 كنت يف لندن.

خالصة األمر بعد ما حصل لشيوخ الصحوة وما جرى هلم من سجن وهذا التسلسل الذي تعرفوه واملوجود يف كتاب 
حوة من مذكرة النصيحة إىل خطاب املطالب مث ما تلى ذلك من شطب الدولة لكل )زلزال آل سعود( فيه تاريخ الص
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هذه املطالب وركوب رأسها؛ عمد الناس لتشكيل جلنة حاولوا أن جيمعوا فيها ما بني الفكرة الغربّية حول حقوق 
العام العامل بأهنا دعوة اإلنسان والفكرة اإلسالمية حول احلقوق الشرعّية؛ حبيث إذا خرجت الفكرة جتد صدى يف الرأي 

حقوق إنسان سلمّية سياسية، وجتد صدى يف األوساط الشرعّية بأهنا قضية مظامل، فخاطبوا السياسّيني مبنطق حقوق 
اإلنسان وخاطبوا الشرعّيني مبنطق املظامل الشرعية؛ فانضّم إليهم كثري من الناس فأّسسوا ما َسي بـ )جلنة الدفاع عن 

 احلقوق الشرعّية(.

الناس تعرضوا حملنة مث سجن بعضهم مث خرج بعضهم من السجن، فخرج الدكتور سعد مث حلق به املسعري إىل لندن؛ ف
باعتبار لندن قلب العامل السياسي وليس هناك معارضة سياسية عربّية إسالمية أو غري إسالمّية إاّل وهلا مكتب يف لندن، 

اء، واتصلوا بلجان حقوق اإلنسان واتّصلوا بأقطاب الصحوة؛ فمن خالل وجودهم يف لندن إّتصلوا بوكاالت األنب
فحصل هلم رواج، ودعمهم كثري من التجار وكثري من معارضي آل سعود حىت من اإلمارات احمليطة بالسعودية نتيجة 

للغات اخلالفات السياسية بني أل سعود وغريهم، فتوفر هلم كميات كبرية من املال، ولكنهم ناشطني وفامهني ومتقنني 
شّنوا حرب فاكسات مع احلكومة السعودية، حبيث كتبوا هذه املواد وأرسلوها إىل آالف فومنها اللغة اإلجنليزية 

 الفاكسات بقدرات مالّية ضخمة جّدا حىت كانت تكاليف التلفون تصل يف الشهر لنصف مليون دوالر.

هواتف التجار وهواتف العسكرّيني وهواتف أساتذة فوصلت دعوهتم إىل كل بيت، وقاموا بعملة منظمة جًدا بأن صّنفوا 
اجلامعة وهواتف الطالب وهواتف رموز الصحوة، وعرب اإلمكانات التكنلوجية يف بريطانيا كانوا يرسلوا آالف الفاكسات 

 دفعًة واحدة لكل هؤالء الناس، ونتيجة الظلم املوجود يف اجلزيرة وعدم وجود أي صوت يتكلم؛ وجدوا رواج يف أوساط
 الدعوة، مث بعد ذلك بدأ الناس يتساءلوا عن املنهج وعن هذه القضايا. 

بالنسبة يل من خالل التماس معهم وجدت أهنم وخاّصة الدكتور سعد الفقيه رجل ناشط جًدا وله طاقة ضخمة جّدا 
اين والسروري، يف العمل، والفكر الذي حيمله هو فكر الصحوة يف السعودية اليت هي مزيج من الفكر السلفي واإلخو 

فهو من ناحية منهجية مثله مثل غريه حيمل فكر شيوخ الصحوة وتبىّن دعوهتم يف فرتة طويلة قبل أن خيرجوا من السجن 
 ويوفقوا هذه التبعّية فيما علمت وشعرت.
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األعلى وبالنسبة للدكتور املسعري نفس الشيء فهو رجل ينتمي ألسرة علمّية ووالده فيما أظن يعمل يف هيئة القضاء 
وترىّب يف أسرة مشهورة، ولكن يبدوا يل من خالل ما أحتككت فيه أنه حيمل شيء من فكر التحرير، وهذا أشتهر عنه، 
ومن خالل مساره يف الصحوة الدعوة توّرط الدكتور املسعري  يف إعالن شيء من األفكار التحريريّة، وبغض النظر عن 

ا لعقلية ونفسية وفكر وفقه أهل اجلزيرة؛ فخسر شعبيته، وشيئا فشيًئا بدأ الشرعي أقول  هي أفكار مباينة جدً التقييم 
خيسر هذه املواقع وتكلم يف قضايا حّساسة جًدا مثل قضية حرية املرأة وجتاوز يف بعض األشياء وذكر كالم ال يصح 

ر أوراقه، ورغم أّن الرجل شرّعا، مث مال للتحالف السياسي فأعلن عن عالقة بإيران وعن عالقة بالقذايف فخسر باملختص
 عبقري وذو إندفاع شديد جًدا إاّل أنه أثبت فشل السياسي مبفاجئة أهل اجلزيرة مبا ال حتتمله عقوهلم من طروحات.

مث نتيجة مشاكل كثرية إنقسمت )جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعّية( وأنفصل الدكتور سعد والدكتور املسعري، وبقي 
م )جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعّية( واختار الدكتور سعد إسم )احلركة اإلسالمية لإلصالح(، الدكتور املسعري حيمل إس

ا نتيجة  ومنشوراهتم موجودة كلها عندنا هنا، ولكن إضمحّلت دعوة الدكتور املسعري ودخل يف ضائقة مالية شديدة جدَّ
ل أن أسافر كان يعيش حالة ماديّة صعبة جًدا توقف دعم الناس له لألخطاء اليت إرتكبها، ويف آخر أيامي يف لندن قب

 أثّرت على حركته وأصبح نشاطه قليل.

بالنسبة للدكتور سعد إستمر أكثر نتيجة طروحاته وضوابطه املنهجّية اليت راعا فيها كل هذه ملعطيات، وتبىّن دعوة 
يها أموال كثرية جًدا، حىت إذاعة وصرفت عل ئشنالشيخ سفر والشيخ سلمان إىل أن خرجوا من السجن، وحاول أن ي

ا حول شاركوا وأعددت له برامج كثرية جدً أنين وقفت معه وكذلك كثري من اإلخوة من خارج اجلزيرة، وأنا أحد الذي 
املعارضة الفكرية للسعودية وبرنامج حول الظاهرين على احلق وبرامج حول اآليات وتفسريها، ولكن املشكلة اليت وقعت 

ديّة أهنا تريد أن تعارض سياسيَّا نظام مدعوم من النظام العاملي اجلديد من خالل اجللوس يف أراضي فيها املعارضة السعو 
 النظام العاملي اجلديد، مثل إنسان يريد أن يعادي شخص وهو جيلس يف بيت أصدق أصدقاء من يريد أن يعاديه.

فقط صفقة الرتنادو آلل سعود مع بريطانيا  بالنسبة لدعوهتم فهي دعوة سياسية حمضة، فكرية حمضة، إعالمية حمضة. و 
كانت مباليني الدوالرات، فال ميكن أن يسمح هلم، فمنع الدكتور سعد من حتقيق اإلذاعة وحتّول لنشاط اإلنرتنت 

احملدود، وأفرج عن الشيوخ من السجن ويبدوا يل أن الشيوخ أحجموا عن أي مشاركة، حىت أنين عندي تساؤالت كثرية 
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 حبث الصحوة عن هذا اجلمود الذي أدخلوا أنفسهم فيه يف اجلزيرة، وكان يبدوا أن سياستهم بعد أن سأتعرض هلا يف
َخَرُجوا من السجن عدم السماح للمعارضة السعودية يف اخلارج أن تتكلم بإَسهم أو بقضيتهم، ففقدت املعارضة جزء  

 كبري من مصداقيتها بعدم حتدثها باسم شيوخ الصحوة.

عرف الدكتور املسعري عملًيا متوقف، والدكتور سعد منهمك يف حروب اإلنرتنت واإلذاعات وله اآلن حسب ما أ
نشرات إسبوعية ما تزال تصدر، وهي مفيدة جّدا حىت أّنين كنت أقوم بإتصاالت مؤخرًا يف حماولة أن أأيت هبا إىل 

 أفغانستان، ألنه يتابع قضايا اجلزيرة وفساد آل سعود إسبوعيًّا.

صة أقول هؤالء الناس ليسوا على الفكر اجلهادي وليسوا من مدرستنا، ولكن على عموم فكر الصحوة وإجنازاهتا فباخلال
مهوا يف الصحوة عملوا قفزة كبرية جًدا يف عامل املعارضة الشرعية والسياسية يف السعودية، وعملوا حضور كبري جًدا وسا

ود نتيجة األخطاء اليت ارتكبت أو الظروف الدولية الغري مواتية، ا. ولكن حدود نشاطهم يف هذا احلدمسامهة كبرية جدً 
ا وإن كان هذه املعارضة اجلهادية جيب أن حتتوي علم إعالمي وعمل ام ال ميكن أن يعارض إاّل جهاديً آل سعود نظ

 ميكن فال ة؛سياسي، ولكن إذا مل حتتوي املعارضة عمل عسكري تتصّدى لألمريكان وتتصّدى آلل سعود مجلًة واحد
 أن ينجح.

األمر اآلخر هو حكم إقامتهم يف ديار الغرب، وهم مركزين على آل سعود وضاربني صفًحا متاًما عن اإلحتالل الغريب 
وطاملا األمر كذلك فيسعطوهم راحتهم وهناك، وأعتقد أهنم يسّدوا سغرة مهمة يف معارضة آل سعود والوجود الغريب 

وهم مل يتعرضوا هلذه القضية، يعين يتكلموا يف قضية  ،ي مسلح يف اجلزيرةولكن البد أن يكون هناك وجود جهاد
الشورى واحلريات والشرعّية مبا يفهم منه الغرب أنه مناداة حبقوق اإلنسان والدميوقراطية، ويف بعض كتاباهتم يرسلوا نوع 

قات الغربية،  وهذا من ضريبة الوجود من التطمينات أن اإلسالمّيني إذا حكموا اجلزيرة فهذا لن يؤثر على النفط والعال
 يف الغرب، وأنا القناعة اليت عندي أن آل سعود ال ميكن أن يعارضوا إاّل من رؤوس اجلبال يف اليمن.

فاآلن مبدئًيا الذي يستطيع أن يرمي حجر جزاه اهلل خري، والذي يستطيع أن يضع مقالة جزاه اهلل خري والذي يستطيع 
خري؛ ولكن هذا امللك لن يسقط إال بالسيف كما قال نايف بن عبد العزيز عندما قتل عبد  أن يضع قصيدة جزاه اهلل

اهلل احلذيف ويقال أنه قتله شخصًيا، وسواء قتله مباشرًة أو قتله بأوامر كوزير داخلية كان يقول ألصحابه: "هذا امللك 
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اخلبيث، فهذا امللك ال ميكن أن يزول إاّل  جاءنا به السيف ولن حنافظ عليه إاًل بالسيف" فهذه حكمة خرجت من هذا
 بالسيف.

موقف الشعب عموًما في بالد السعودية وجزيرة العرب هو القناعة بشرعّية حكامهم وعدم : السابعالسؤال 
الشعور بحالة اإلحتالل؛ فكيف يمكن إقناع الناس بهذا الواقع ألنه ال يمكن حملهم على الجهاد مرة واحدة 

 ذا اإلحتالل؟وهم ال يشعرون به
يف كل كتب حرب العصابات واملقاومة الشعبية هناك حقيقة واضحة؛ كما يقول أحد كبار منظّري حروب العصابات 

هي علم جمرد مثل روب العصابات واملقاومة الشعبية وهو )ماو تسي تونج(؛ وهذا من احلكمة اليت تستفيد منها فعلم ح
ا مث نصبغ عليها مبادئنا الشرعية فتصبح علوم شرعّية. يقول "الشعب علم الكيمياء والفيزياء وغريه؛ نستفيد منه

للعصابات مثل املاء للسمكة"؛ فال ميكن أنت تنجح يف أن تسقط عدو وتقيم على أنقاضه احلكم الذي تريد إذا مل 
قالئل  يقف معك الشعب، ولذلك كل األنبياء بدأوا بالدعوة وأخذوا جمموعة من الناس، ولذلك عندما كان الناس

هاجروا هبم وعندما أصبحوا كثري جاهدوا هبم وأقاموا هبم الدول، كما حصل مع سيدنا موسى وسيدنا حممد صلى اهلل 
 عيلهم وسلم.

ا بني أن يكون هدف أن تقوم وتنكي بالعدو فيقتلك وتقتله وتذهب شهيد هلل سبحانه وتعاىل وال هناك فرق كبري جدً 
؛وبني أن تضع خمطط  إلسقاط هذا العدو مث  -وهذا إَسه نكاية يف العدو -دولتك حتقق إجناز بأن هتزم العدو وتقم 

تقيم حكم شرعي على أنقاضه، فاخليار الثاين البد فيه من إقناع الناس، بل حىت اخليار األول البد فيه من إقناع الناس 
 حىت تدخل أكرب كتلة من الناس يف اجلهاد ويف الفدائية.

قَاُلوا أَْرِجْه َوَأَخاُه َوابـَْعْث يف ﴿يف الرأي أقول املعضلة عندكم هي مشكلة الشرعّية، قال تعاىل: ورغم وجود من خيالفين 
َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنـُْتْم   َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ  يَْأتُوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليٍم   اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ 

وقيل للناس هل أنتم ﴿فأنا وققت وقفات مع هذه اآلية؛  110﴾َلَعلََّنا نـَتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبنيَ   ونَ جُمَْتِمعُ 
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم ﴿يعين نادوا الناس ليحكموا من معه احلق فرعون أو موسى، فقال الناس  ﴾جمتعون
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على شرط  ﴾السحرة﴿بع فرعون أو لعلنا نتبع موسى"، يعين قالوا لعلنا نتبع اجلهة الدينّية ومل يقولوا "لعلنا نت ﴾الغالوبني
؛ يعين إذا َغَلَبت حّجة املرجعية الدينية فإن الناس يتبعوهنا ويقفوا مع موسى إن وقفت مع ﴾إن كانوا هم الغالبني﴿

يف علم السياسية وعلم الثورات واملقاومة  ويقفوا مع فرعون إن وقفت مع فرعون، وهذه خالصة املسألة، وهذه ،موسى
 الشعبية يسموهنا )نظرية احلشد( أي أن حتشد الناس لدعوتك.

فاملشكلة يا أخوة أنكم أنتم والشيخ إبن الدن وسلمان وسفر كل الصحوة وكل اإلخوة األخيار إىل حلظتنا هذه حسب 
جزاه اهلل –ل الشيخ أسامة جبهده وبالؤه وَسعته زيرة، حصَّ نظريّة احلشد يف اجلخسرمت مي ومتابعيت لألمور يف اجلزيرة؛ فه

على شيء الكسب يف نظرية احلشد، ولكن قياًسا إىل اجملموع ال يزال هذا دون املستوى الذي ميكن أن يتم به  -خري
 حتريك الشارع "السعودي".

ى اجلماهري إاّل يف قضية النكاية وإذا مل تكسبوا نظرية احلشد ال ميكن أن تبدؤوا عمل على مستوى الناس وعلى مستو 
يف العدو كما يفعل الشيخ أسامة جزاء اهلل خري وكما فعل أصحاب اخلرب وأصحاب الرياض أو اجملموعة اليت قبض عليها 

الناس وتنظر اين  يف الكويت البارحة، أّما يف نظرية احلشد فيجب أن تكسب معك مجهور طلبة العلم ومجهور عوام
الرسول عليه الصالة والسالم دعوته يف مكة ولكن وجد الرواج يف املدينة، أغلب الدعوات قامت ، جدعوتك أكثر روا 

 يف أرض ووجدت الرواج يف أرض أخرى فرحلت إليها فاقرتنت اهلجرة باجلهاد.

قدة العلماء فأنتم اآلن إنظروا أي الرواج يف اجلزيرة هل هو يف طلبة العلم؟ وأنا أرى أن أغلب األخوة يف اجلزيرة عندهم ع
عقدة طلبة العلم، وكأنه إذا مل يقتنع هؤالء فليس هناك جمال للعمل، وأنا بالنسبة يل أقول العلماء يف معسكر السلطان 
والسلطان يف معسكر النظام الدويل، وهذا واقع بغض النظر عن الرأي واألحكام، وطلبة العمل يف معسكر علماؤهم؛ 

 61آالف من  61آالف طالب علم، فهم  61ة العلم واليت ميكن أن تعد حبوال وبالتايل الشرحية األساسية من طلب
، فوجهة نظري أن املشكلة عندكم مجيعا وعند الشيخ سفر وسلمان وعند إبن الدن أهنم جيمًعا 6/6111مالين يعنىي

بحث عن األنصار يف احلل أي الكلة اجلزيرة، وأنا أقول هذه نصف مش وايريدوا أن جيمعوا طبقة العشرة آالف حىت حيل
معسكر العدو، فطلبة العلم من حيث املآل والنتيجة يف معسكر العدو بغض النظر هل هو صاحل أو جاهل أو معّمى 

عليه أو بعد فرتة قصرية ويصبح يف معسكرنا فهذا أمر آخر، ولكن اآلن يف تصنيفنا للواقع طلبة العلم يف معسكر 
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أن ا طريق طويل وجزء من العمل فيجب لعدو حىت هتزم هذا العدو، وهذالعدو، فأنت تريد أن جتّمع من معسكر ا
يف معسكر طلبة العلم وال يف  واأهل اليمن ومجهور شباب أهل اليمن ليسو تنصرفوا إىل الناس وإىل عوام املسلمني، 

، الشباب الذي معسكر علماء اجلزيرة، وكذلك بقايا اإلخوان )إخوان من أطاع اهلل( ليسوا يف معسكر علماء اجلزيرة
ليسوا يف معسكر العلماء، وأنتم أنفسنكم لستم يف معسكر العلماء،  ،والشيشان واحتكوا أفغانستانذهبوا تدرّبوا يف 

فيجب أن نرّكز على هذه الطبقة وإجياد طاّلب علم متمّردين ميكن كسبهم من املعسكر اآلخر مث إجياد رأي عام يف 
 هذه القضية.

لنا خطاب، اآلن أنا أالحظ خطاباتكم وخطابات كل الصحوة هي خطابات موجَّهة لطلبة  ولذلك حنن جيب أن يكون
العلم والعلماء، والحظ كل اخلطابات اليت تصدر عن املعارضة السعودية رغم أّن املعارضة السعودية أفضل حااًل يف 

وقال إبن عبد  ،فيها: "قال إبن تيميةخطاباهتا مجاهريّة وليست خمّصصة ألهل العلم، أّما اآلن إنظر إىل خطباتكم جتد 
 فهذا اخلطابخطاب موجه للعلماء وطلبة العلم، وقال الألحناف"؛ فهو خطاب فوقي، يعين  ،وقال املالكية ،الوهاب

ليس كل اخلطاب؛ هناك خطاب عاطفي بسيط من اآليات القطعية الداللة  وجيب أن يوجه لطلبة العلم ولكن ه
(، وبالعواطف وبالنخوة وبالبطولة أخرجو املشركني من جزيرة العربة البسيطة مثل )والثبوت وباألحاديث الصحيح

 وبالشعر وباألدب. حىت تستطيع أن تقنع الناس وتكسب شرحية ال تلتزم هذا الشلل الذي فرض علينا.

راية  فأعتقد مشكلة الشعب ومشكلة اجلهاد يف اجلزيرة هي مشكلة شرعّية، وال ميكن أن نكسب قضية إال بكسب
الشرعّية، حنن يف سوريا نكسبها بسهولة ألن الصراع بني أهل السنة والنصرييّة فإذا قلنا "يا أهل السنة عليكم بالنصريية" 

مليون، ولكن يف مصر مجاعة اجلهاد واجلماعة  4مليون وجعلت يف املعسكر اآلخر  64نكون مباشرًة أدخلنا معنا 
العقود يف البيوت  واملأذون الذي يوثق  زهر ومفيت الدولة واملشائخ والشعراوياإلسالمية خسروا الشرعّية ألن شيخ األ

أمري ب مايسمى املغربويف كلهم يف معسكر حسين مبارك، الكتلة الدينية يف مصر هي يف معسكر حسين مبارك، 
 كر امللك.فكل العلماء من السلفية والصوفية واإلخوان يف معسامي احلمى والدين َكِسب الشرعية املؤمنني ح
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بكسب الشرعية وذلك  أيف معركة الشرعّية، فيجب أن تبد فإذا مل تكسب معركة الشرعية فانسى أمر أن تكسب الناس
بتحطيم مصادر الشرعية عند اخلصم واكتساب مصادر شرعية عندك، ولكن ما ال يدرك جله ال يرتك كله، فيجب أن 

 وكتابة القصائد وتسجيل األشرطة.تبدأ فتبدأ بالكتابة على اجلدران ونشر املنشورات 

لن يسمع منك أهل اجلزيرة وسيقولوا  "سوري"هو أبو مصعب السوري، فكوين وأنا يف النهاية مهما تكلمت سيقولوا  
ة أو فالن بن فالن العتييب أو اآلن لو يقوله واحد بلهجة قصيمي فكر وافد، وأنا متأكد متاًما أن هذا الكالم الذي أقوله

 ون له وقع آخر يف اجلزيرة. النجدي فسيك

وكل قوم جيب أن يأتيهم نيب من قومهم حىت يدعوهم بلساهنم، فلو وجد منكم من يفهم هذا الكالم ويهضمه مث يعيد 
نشره ويضيف عليه لظروف أهل اجلزيرة فسيختلف الوضع متاًما، وهذه هي مهمتكم فأنتم فيكم جماهدين وفيكم طلبة 

 حىت تبدأوا. علم، فيجيب أن تكسبوا الناس

أٌول ركِّزوا على قضايا الفساد فاآلن هناك فساد ميلمل منه كل الناس، وركَّزوا  وهنا سؤال كيف تقنعوا الناس بالواقع؟
، فركزوا على مصاحل الناس ألن الناس تفهم مصاحل الدنيا قبل مصاحل اآلخرة، لى الفقر الزاحف على أهل اجلزيرةع

م هذه القضية ولكن قطع الكهرباء وتكّرر ذلك خيرج على امللك، فيقول قطعت فتجدهم إذا امللك كفر ال حتركه
الكهرباء ألنه هناك إفالس وهناك إفالس ألن النفط واألموال أكلها آل سعود، فعندما كفر آل سعود مل يكن عنده 

للناس، فنبدأ بقضايا  إشكال أّما عندما قلت عليه املاء والكهرباء حصل عنده إشكال، فهذه األشياء هي قضايا شرعية
 الفساد والفقر وغياب الشريعة والقضايا الواضحة يف الوالء والرباء مثل قضية فلسطني.

ولألسف اآلن أين كالم مشائخ الصحوة عن فلسطني وكل الدنيا تتكلم عن قضية القدس، فلألسف هم اآلن يف حالة 
مرة ها وبني الناس حواجز، وأنا حججت مع السعودي، بينغيبوبة والصحوة يف اجلزيرة عبارة عن كنتور مغلق داخل اجملت

مرة وزرت السعودية؛ فالصلوات تعقد يف املساجد والناس فوق األسطح تشرب  41واعتمرت أكثر من مرة رمبا 
الشيشة، فأنتم يف وادي الناس يف الوادي، فالصحوة يف اجلزيرة مثل الصحوة يف معظم البلدان العربية صحوة خنبويّة 

على نفسها العلماء وطلبة العلم وليست حركة شعبية، فيجب أن تبدأوا من البداية، العمل العسكري له دور،  أغلقت
 العمل اإلعالمي له دور، الفتوى هلا دور، واخلطاب له دور. 
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سنة، يف حني القضية يف سورية  41واحلقيقة مشروعكم صعب جًدا فهناك تنومي مغناطيسي شرعي حصل للناس ملدة 
ويف مصر أصعب قلياًل ولكن أسهل من اجلزيرة، أما يف اجلزيرة فالقضية معقدة، يعين جيب ان تبدأوها وتصربوا  سهلة

 عليه، واهلل أعلم.

ما رأيك بالصحوة في السعودية ومدارسها ومذاهبها والجهاديين فيها؟ وما العالقة بين مدارس : الثامنالسؤال 
 حكومية مثل هيئة كبار العلماء؟الصحوة اإلسالمية والكتلة اإلسالمية ال

هذا السؤال اجلميل البديع حيتاج إىل حبث كامل عن الصحوة يف اجلزيرة لتشعب املوضوع، خالصة الذي إستطعت أن 
أفهمه أن الصحوة يف اجلزيرة هي مدرستني: الصحوة السلفية العلمية وهي إستمرار ملدرسة الشيخ حممد بن عبد 

وطلبة العلم أو الصحوة الكالسيكية، والصحوة الثاين هي الصحوة اليت جرت يف كل الوهاب، يعين صحوة العلماء 
 العامل اإلسالمي وهي الصحوة احلركية، يعين دخول مدرسة اإلخوان املسلمني إىل اجلزيرة.

فاستقدم عدد   ،فالذي حصل يف اجلزيرة أنه يف عصر عبد العزيز الذي يسّموه املرحوم زورًا وهبتانًا حصلت ثورة يف التعليم
كبري من املدّرسني من العامل العريب، ونفس األمر حصل يف الكويت واليمن واجلزائر، فمعظم املعلمني الذي إستقدموا  
كانوا من مصر وسرويا وفلسطني، فكثري من هؤالء املعلمني كانوا من مدرسة اإلخوان املسلمني، فهّبت رياح اإلخوان 

 بب التعليم.املسلمني على السعودية والكويت بس

اهلّبة الثانية اليت حصلت أن عبد الناصر يف مصر واحلكومة السورية ضغطوا على اإلخوان املسلمني وأعدموهم وقتلوهم 
خهم وقادهتم، الشرقي معسكر روسيا فتح امللك فيصل اجلزيرة لشيو إعتبار هذه احلكومات من املعسكر وعّذبوهم؛ فب

حممد قطب وحممد سرور وغريهم من األَساء الكبرية، فهذا اهلبوب حنو اجلزيرة والشيخ ريشة علي جفجاء إليه طنطاوي و 
 أوجد صحوة يف اجلزيرة على فكر اإلخوان املسلمني.

فنهضت الدعوة  ،بعت الكتباآلن بسبب احلريّة اليت كانت موجودة أيام امللك فيصل وطفرة النفط فتحت املكتبات وط
وهاب فطبع كتب إبن تيمية وابن القيم والشاطيب وإىل آخره، وطبعت باملقابل ومدرسة الشيخ حممد بن عبد الالسلفية 

 .كتب حسن البنا وسيد قطب واملعامل ويف الظالل وإىل آخره فحصلت الصحوة
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يف املؤسسات مثل الرابطة والندوة وغريها، غري رَسّية، وشيئا فشيئا دخلوا  وجد اإلخوان املسلمني يف "السعودية" بصورة
ب موظّفيها ومديريها من اإلخوان املسلمني، واقتصرت دائرة طالب العلم على مدرسة العلماء، أّما مدرسة فتجد أغل

العلماء فدخلت حكومًيا من بوابة هيئة كبار العلماء والدعوة واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فعملًيا 
 ّية الوّهابية والصحوة احلركّية.إستحوذت احلكومة على املدرستني والصحوتني؛ الصحوة الرَس

وسيطرت على املدرستني نظرية "حنن أحسن من غرينا" هذه النظرية اليت ناقشها الدكتور سعد الفقيه فالذي قطعت يده 
ورجله أفضل من الذي قطت كلتا يديه ورجليه ولكن هو يف النهاية معاق، فال يعين أنّنا أحسن من غرينا أنّنا يف عافية، 

ًسا ملصر وسوريا وقياًسا لصدام حسني إعتربوا نفسهم يف عافية وبالتايل خرجت نظرية أن نغض الطرف عن آل ولكن قيا
سعود ونستفيد مما ميكن اإلستفادة منه لنا ولغرينا، فحصلت حالة هدنة بني الصحوة مبدرسيتها وآل سعود، واخلدعة 

لفية واملدرسة احلركّية إىل حلظتنا هذه أغلبها يعتقد بشرعّية الكربى بتطبيق الشريعة أنطلت على املدرستني، فاملدرسة الس
يستفيد، وبالتايل حصل تزاوج بينه بني الدولة. وألّن  أنالدولة وبالتايل هو ليس معادي للدولة وال مناوئ للدولة ويريد 

 لصاحلهم. املشايخّخروا وعلى مدى التاريخ الذي سخر الثاين ملصلحته هم امللوك، فسامللوك دائًما أذكى من املشائخ، 

مث يف السبعينات حصل تزاوج بني الفكر السلفي والفكر اإلخواين  فوّلد التيار السروري، والتيار السروري هو إخوان 
مسلمني سلفّيني من حيث الفكر واملنهج، فالذي حصل أّن الشيخ حممد سرور صاحب جمّلة السنة والبيان واملنتدى  

ناك، وهم بداية فكرهم بالتحول للمنهج السلفي على فكر اإلخوان املسلمني هو من كان يف الكويت وعمل دعوة ه
ب اجلامعات، وكان يف ذلك سعودية تتلمذ على دعوته بعض طاّل سوريا، فنشر هذه الدعوة للكويت، مثّ ملّا هاجر لل

ه لفكر اإلخوان مع الدعوة اجليل سفر وسلمان وناصر العمر ومنهم تأثر بفكره، مث أيًضا جميء الشيخ حممد قطب ومحل
ومنها رموز الصحوة  ،سلفّية يف املنهج ،الفكرالفكر فولدت مدرسة إخوانّية يف  السلفّية أيضا ساهم يف تكوين هذا

 األخرية.

فصار عندنا ثالث مدارس؛ اإلخوان املسلمني الكالسيكيني الذين يتبعوا مبشورهتم وفكرهم النظام الدويل، مث العلماء 
لم الكالسيكيني املعروفني وتالميذهم، مث هذه الصحوة اليت َسّيت بالسروريّة، وَسيت بالسروريّة ألنّه كان وطاّلب الع

أحد أبرز دعاهتا حممد بن سرور، ولكن هي يف حقيقتها ليست دعوة الشيخ حممد سرور، وأنا جلست مع معظم 
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أن له فضل على أقطاب هذه الصحوة ألنّة  أقطاب هذه احلركة فهم تكتل مستقل عن الشيخ حممد سرور، ولكن يبدوا
احلكومة أن حتارب فئة تنسبها لشخص ليس من الدولة حىت يقال ه فنسبت إليه، وعادة عندما تريد تتلمذ كبارهم علي

 أنه فكر وافد.

نا ألن مدرستهم إضمحّلت يف السعوديّة وليس هلم كبري نشاط وأصبحت جمموعة صحف اآلن مدرسة اإلخوان ال هتم
اّلت وموظّفني عند الدولة وهلم بعض املعسكرات الصيفية، أما املدرسة السلفية الكالسيكية من آل الشيخ وابن باز وجم

وابن عيثمني وغريهم وطالهبم إبتلعتهم احلكومة، والكالم املهم هو على ما َّسي بالصحوة األخري هذه اليت تقوم على 
وة اليت ميثلها الشيخ سفر وسلمان، حىت ورد يف أحد األسئلة أن الفكر احلركي والعلم الشرعي السلفي، وهذه الصح

واحد منكم سألين ما رأيك يف الصحوة اليت يقودها سفر وسلمان وناصر العمر؟ هذه الصحوة هتمين ألن عليها املعتمد 
 وهي اليت قطعت شوط كبري جًدا.

بيات تطيـيـًبا للخواطر وألّنين مقتنع بذكر اخلري قبل أبدأ بذكر اإلجيا ة عدد من األمور؛ وابتداءً املالحظ على هذه الصحو 
ذكر ما أعتقد أنه من النقائص؛ أهم إجيابيات هذه الصحوة أنّه قادها أناس أخيار وعندهم رسوخ قدم يف العلم الشرعي 

كل الدنيا،   إىل حد كبري جًدا مثل الشيخ سفر وسلمان وناصر العمر، وهذه األَساء اليت جتاوز خريها اجلزيرة ووصل إىل
شريط  611يعين أنا واحد ممن إستفاد خالل مشروع املعارضة السعودية بأن درست وفرغت وَسعت دراسة ألكثر من 

شريط للشيخ سفر وأكثر من كذا شريط للشيخ عبد الرحيم الطحان الذي يعترب من  31للشيخ سلمان  وأكثر من 
جبهد عظيم جدَّا ال ميكن حصره يف هذ الدقائق،حىت أن كثري  نفس املدرسة مع وجوده هذه الفرتة يف اجلزيرة، فقامت

 من شباب الصحوة يف مصر ويف سوريا ويف أوربا عاشوا على هذه املواد اليت خرجت.

فهؤالء الناس نتيجة حركيّـــتهم فهم مدركني للواقع، والشيخ سفر هو أحد أعظم أساتذة الواقع، والرجل راسخ يف العلم 
يدة يف جامعة أم القرى يف مكة، فالرجل أستاذ يف علم العقيدة ويف نفس الوقت راسخ القدم يف وهو رئيس قسم العق

فهم الواقع، وعنده شبكة من املعلومات ووصلته كثري من الرسائل والتقارير، فصنعوا مدرسة متميزة ال هي إخوانية وال 
 مهم بالعقيدة الشرعية، وهذا من أهم إجيابياهتم.هي سلفية كالسيكية، فسّدوا ثغرة كبرية جدَّا لعلمهم بالواقع ولعل
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ومن إجيابياته الكبري جّدا وقوفهم وإنفرادهم يف احلديث عن الواقع أيام حرب اجلزيرة، والشيخ سفر جاءنا شريطه األّول 
افق م  املو 6996)فستذكرون ما أقوله لكم( وصلنا وحنن يف املعسكرات واجلبهات يف اجلهاد يف أفغانستان أول سنة 

هـ، وصنف الشيخ سلمان بعض األشرطة الصرحية جدَّا يف الواقع، وشريطني للشيخ ناصر العمر يف سقوط األمم 6366
وسقوط األندلس وتعريضه بآل سعود، فاجلماعة إقتحموا العقبة ووصفوا الواقع وَسُّوا األمور مبسّمياهتا وحتّدثوا عن 

ما هبذا الصورة، وهذه هي اإلجيابية الثانية بعد معرفة الواقع ومعرفة األصول الفساد وعن أمور مل يتعّود أهل اجلزيرة َساعه
 العقديّة والشرعّية.

اإلجيابّية الثالثة أهنم كانوا شعبّيني على خالف مدرسة اإلخوان الذي دعوهتم خنبويّة سريّة وعلى خالف طلبة العلم 
ا باملعسكر  ات الصيفية حضورهم املؤمترات والندوات املعقودة يف الذين هم يف حدود املساجد، فكانوا شعبّيني جدًّ

املساجد، وبعضهم يف مرحلة احلريّة سافر للخارج وعقد بعض الندوات يف اخلارج، فكانوا علماء عاّمة وهذا نادر يف 
 .العصر احلديث فعلماؤنا إّما علماء سلطان أو علماء خاّصة وليس عندنا علماء أحرار وعلماء عاّمة يف نفس الوقت

ميزات الثالثة العظيمة جدً فهذ
ُ
ا كان هلم هذا احلضور، وكنّا مجيًعا نعقد اآلمال على أن يقودوا الصحوة يف اجلزيرة ه امل

فالصحوة اإلسالمّية يف مصر ويف سوريا ويف العامل اإلسالمي وينعكس هذا على باقي العامل اإلسالمي، اليت هي قلب 
ميكنوا علماء عاّمة يلعبوا دور  اهدين ولكن مل تربز رموز علمّيةسكرّيني وجمأبطال وأخرجت عأخرجت العامل اإلسالمي 

 إبن تيمية والعز بن عبد السالم وهذه الرموز الشاخمة يف التاريخ، فهؤالء كانوا مرشحني للجلوس يف هذه اجمللس.

ة وأبو الء العمالقة، النقطة األساسياآلن أنتقل من الناحية اإلجيابية إىل الناحية اليت حالت بيننا وبني أن نستفيد من هؤ 
كانوا جيب أن يقتحموا عقبة الصدام مع املؤسسة الدينية احلكومية الرَسّية، ولكن على العكس البالء الذي هم فيه أهنم  

وجدناهم منكفئني بطريقة مزرية، يعين أحد أهم سلبيات هذه الصحوة أهنا حافظت على القداسة ألعمدة النكسة إن 
 .جاز التعبري

الشيخ سلمان له شريط أو شريطني بعنوان )نسمات احلجاز يف فضائل ابن باز(، والشيخ سفر جتد يف ثنايا كالمه 
)َساحة الشيخ الوالد( والثناء الفاحش الغري مربر على أشخاص أحياء يرتكبون األخطاء حالًيا وميكن أن ينهوها بصورة 
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هم يف مركز القداسة، وهؤالء الناس نكن هلم حب عجيب وتقدير ثنوا عيلهم بدون حتفظ بطريقة وضعشاذة ومع ذلك أ
 ا ملاذا مل تتحقق أمالنا هبم.ه ولكن املشكلة الواحد مصدوم جدً عظيم ال ميكن أن تتخيل

يقول كما ذكرت يف الكتاب والشريط موجود يف املكتبة حلوم العلماء مسمومة، فرفع هؤالء الناس  الشيخ ناصر العمر
ا، وكنت مرة أفرغ أحد األشرطة للشيخ سلمان فقال مجلة منكرة أنكرهتا نة الدبلوماسية العجيبة جدً احلصاملستوى من 

فسمعتها عدة مرات، يقول أقسم باهلل أن إبن جربين ويل من أولياء اهلل ميشي يف األرض، فهو رجل حي، وهذا الذي 
 ميشي على األرض ميكن أن يتعثر أو يسقط على رأسه.

هم بعد ذلك سواء يف السجن أو بعد السجن شعورهم هبذا اخلطأ، فروى يل أحد األخوة وهو من تالميذ مثّ ممّا أثر عن
تالميذ ناصر العمر، يعين هو من اجليل الثاين من تالميذ ناصر العمر، يعين أستاذه تلميذ أول لناصر العمر، يعين بيين 

ويني، قال يل إّن الشيخ ناصر العمر بعد خروجه من وبني الشيخ ناصر العمر يف الكالم الذي أريد أن أرويه لك را
السجن قال: ما ندمت على كلمة كتبتها يف حيايت ندمي على حماضرة )حلوم العلماء مسمومة(، فهم أدركوا اخلطأ الذي 

طيع وقعوا فيه، وأهنم رفعوا الناس ملستوى القّديسني فلّما جلس هذا القّديس جملس القاضي وحكم عليه مل يعد أحد يست
 أن يرد حكم هذا القاضي.

الشيخ سلمان يف شريط )وراء القضبان( يف آخر احلديث بدأ يلّمح أن هناك مشكلة يف قضية حكمهم على العلماء، 
طبًعا الشيخني سفر وسلمان سجنوا بفتوى أو تسويغ من الشيخ ابن باز ونشرت يف وسائل اإلعالم السعودي، فقال 

نقول أنه ليس هناك رجل إاّل ويأخذ من كالمه ويرد وعلماؤنا األفاضل أوكلوا أمرنا الشيخ سلمان: "احلقيقة جيب أن 
لوزارة الداخلية وهم أعلم الناس مبن أوكلوا أمرنا إليهم" فهو يريد أن ينّوه أنه هناك مشكلة ومصيبة، فبدأ ميس قداسة 

 هؤالء العلماء بطريقة ضعيفة.

داسة علماء اخلصم، فوقعنا يف حالة )ففيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم(، فأكرب خطأ هلؤالء الناس أهنم حافظوا على ق
فأكرب ورطة هلذه الصحوة حفاظها على شرعية هذه املصادر، وأعتقد أن نقطة البداية جيب أن تكون بأن يقودوا الناس 

 إلسقاط هذه الشرعية بصورة أو أخرى، فإذا إقتحموا هذه العقبة تنفتح بعدها كل السدود.



 166 

وأنا -عن مشكلتهم مع املؤسسة الرَسية احلكومية واآلن نتكلم عن مشكلتهم مع احلكومة نفسها، إىل اآلن  هذا 
ليس هناك أثر صريح ألحدهم يتحّدث عن كفر احلكومة السعوديّة، بل أستطيع أن   -عندي معظم كتبهم وأشرطتهم

الصيغ اليت إستخدمها   رأسنا؛ فأعظم سيدنا وشيخنا وتاج أقول مثل ذلك حىت عن الشيخ أسامة، مع أن الرجل
"نواقض اإلسالم" "إرتكاب املكفرات"، يعين صيغ حتوم حول املوضوع، ومع ذلك كالم الشيخ أسامة أعظم بكثري من  

كالمهم، وإىل اآلن ليس عندي أثر عن هؤالء األفاضل ال من اجلهادّيني وال من الصحوة يقول لقد كفر حكام 
 ة وبطلت بيعتهم ووجب جهادهم.السعودية وخرجوا من امللّ 

واحلقيقة هذه منطلق املصيبة ألن مجهور علماء أهل السنة على أن احلاكم إذا كان مسلم فعليك أن تصرب عليه وإن 
ظلمك واألحاديث يف هذا كثرية جًدا، فهناك عقبة جيب أن تقتحم مع فكي الفساد العلماء واألمراء كما قال الرسول 

فبالعريب (. صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء واألمراء) عليه الصالة والسالم:
حكامكم كفروا وعلماؤكم ينافقوا، فهذا األمر الذي قلناه حنن بصورة واضحة فقلنا َكَفر حافظ األسد ونَاَفَق البوطي 

وهذا الكالم ال جيب أن يقوله أبو مصعب السوري وبالتايل إنطلقنا للجهاد حنن ومروان حديد وغريه؛ مل حيصل عندكم، 
، أمين الظواهري كتب مقال للمجاهدين فافتتح املقالة بقوله "الشيخ بل جيب أن تقولوه أنتموأمين الظواهري املصري 

أن  سنة قضيتها يف الدعوة 41عبد العزيز بن باز، ال سالم اهلل عليك وال رمحته وال بركاته"، وقال أنا ال أستطيع بعد 
رجل يفيت بكذا أن أُبقي على نفسي شيء من اإلحرتام له، ولكن يبقى أمين الظواهري املصري وأيب مصعب السوري 
وهذه ال حتل مشكلة السعودية، كان جيب أن يسمع شباب الصحوة يف اجلزيرة مثل هذا الكالم أو حوله أو قسم منه 

 من علماء الصحوة يف اجلزيرة.

يسقطوا شرعيتهم، ونكصوا أمام حكام كفرة فلم وا عن العلماء الذي قّدسوهم ومل تفعلماء الصحوة نكصوا وسك
يستطيعوا أن يظهروا تكفروهم، وأحني وأفضل الروايات اليت عندي من بعض اإلخوة ينسبوها هلذا الشيخ واآلخر 

ومة  ولوا: "نعم فهد كافر واحلكوالثالث، وال نريد نذكر أَساؤهم حىت ال حنرجهم فيما ال يريدوا أن حيرجوا أنفسهم فيه يق
ة وعلى طرف وبينه وبيه شخص، يف حني أن هذا من أعظم احلق الذي جيب أن كافرة" ويقف هنا، يف جلسة خاص
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يعلن، وكالم الشيخ عياض معروف الذي نقله عن اإلمام النووي إذا كفر احلاكم أو ارتد وجب اخلروج عليه 
 111باإلمجاع.

وا هذا احلق للناس، ولكن يف تقديري أنا وأرجوا أن تتسع صدورهم إذا َسعوا هذا الكالم فهم فشلوا عملًيا يف أن يعلن
ألين أعترب نفسي أحد تالميذهم واستفدت منهم جًدا فأرجوا أن تتسع صدورهم هلذا النقد البّناء الذي هو نوع من 

ماء عن كالمي عن هؤالء العمالقة،  احلرقة واألسف وليس نوع من التجريح، فيختلف متاًما كالمي عن هيئة كبار العل
كالمي عن هيئة كبار العلماء كالم عن منافقني وقعوا يف أعمال نفاق ووقفوا يف صف النظام الدويل، وهذا الكالم ال 

، أما كالمي عن هؤالء العمالقة فمختلف متاًما، هو كالم عن أستاذ بهوسببت يل مشاكل أيّن متمسك  منهأستحي 
م على قدوة وكالم عن أمل، ولكن من باب التقنني أن أقول أن الناس إنكفؤوا، ومن باب التقييم وكالم عن داعية وكال

أن أقول أن أستاذنا وشيخنا وسيدنا وابن سيدنا األستاذ حممد قطب عندما تكلم يف كتاب حول تطبيق الشريعة عن 
عداد واجلهاد وكيف جناهد، حبيث أن منتهى  القاعدة صلبة أتى بكالم حول كيف تأيت بقاعدة صلبة وما العالقة بني اإل

من عليه من منطلق احلرص فأنا واحد  كالمه أن ال نعد وال جناهد، ولكن يبقى أستاذنا وشيخنا وتاج رأسنا وأنا أتكلم
من دونه من أمثالكم وجيلس ويدرسهم، ولكن يبقى أساتذتنا وإن كنا أنه وصل ملستوى أن يتأستذ على  تالمذهتم ظنّ 

 ا جملس األستاذ، فيجب أن تفهموا هذه احليثية.قد جلسن

فالشيوخ أو األساتذة هؤالء إنكفؤوا أمام املؤسسة الدينية العلمية متاًما وفشلوا أن يلجموها فصدمتم وداستهم 
وسحقتهم، وانكفؤوا أن يقولوا كلمة احلق الواجبة يف شأن احلّكام فهم حاموا حول احلمى فوقعوا يف السجن، فلما وقعوا 
يف السجن كان كبري أملنا أهنم بعد أن خيرجوا من السجن يقوهلا لنا بوضوح، خرجت قصيدة نشرت للشيخ سلمان فيها 

 .112)...( بيت أذكره فيه شيء من العنفوان:

                                                           
: ]قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك  -رحمه اهلل–وقال اإلمام النووي  111

بدعة خرج عن حكم الوالية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، وخلعه إقامة الصلوات والدعاء إليها... فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو 
عليه ، فإن تحققوا ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، وال يجب في المبتدع إال إذا ظنوا القدرة 

 (.904/  3عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه[ )شرح النووي على مسلم :  العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم
 البيت غير مسموع. 112
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فلما خرج املشائخ من السجن الفعلي دخلوا يف سجن الصمت، وأنا إتّصلت ببعض املعارضة السعودية وببعض 
 هي القصة فقالوا يل: "املشائخ يقّيموا الواقع". تالمذهتم وسألتهم ما 

طيب اآلن هلم سنة ونصف فما هو هذا الواقع الذي مل يـَتَـقَّيم يف سنة ونصف، مث َسعنا أن الشيخ سلمان رجع لدروسه 
والعقيدة  العلمّية يف إطار بيته ويف إطار املسجد، فبدأوا اآلن يكّلموا الناس ويعطوا دروس عاّمة فرجعنا لصحيح البخاري

 ....** 113الواسطّية

  

                                                           
 نهاية الشريط الخامس )الملف العاشر(. 113
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 الشريط السادس

ما رأيك بالصحوة في السعودية ومدارسها ومذاهبها والجهاديين فيها؟ وما العالقة بين إستكمال السؤال السابق: 
 مدارس الصحوة اإلسالمية والكتلة اإلسالمية الحكومية مثل هيئة كبار العلماء؟

 هلذه واألخري السادس الشريط مع -اهلل شاء إن- اآلن حنن اهلل، رسول لىع والسالم والصالة هلل واحلمد اهلل بسم
 والتاريخ احلرمني، بالد وهي" السعودية" َسِّيَ  ما من أغلبهم لشباب ،(اجلزيرة شباب مع لقاء) بعنوان واليت الطيبة اجللسة

 : وأقول فأتابع بلها،ومستق الصحوة تقييم َحْول الذي اآلخري السؤال مع وكنا ،. هـ6346 شعبان 61 يف

 زعري سعيد للشيخ وإكبار إجالل حتيَّة ألوجِّه املناسبة هذه أستغل وهنا السجن، من الصحوة رموز خروج بعد اآلن
 أنا: "وقال مربر، بدون وبسجنهم عليهم والعدوان وباخلطأ املظامل هبذه الدولة تعرتف أن بعد إال خيرج أن رفض الذي

 يف بقي وهلذا" اآلن؟ عين يُفرج وملاذا ُسجنُت؟ ملاذا الناس ويَعرف أَعرف أن فأريد عين، رجيُف واآلن جبرمية، ُسجنتُ 
 .السجن

 منزلة، 611 للشهداء -وتعاىل سبحانه- اهلل جيعل أن العبث من ليس: أقول دونه ملن الكامل -االحرتام مع- واحلقيقة
 الشهداء ألن واألرض؛ السماء بني كما  ومنزلة منزلة كل  بني منزلة، مئة هلم اهلل جعل ولكن شهداء مجيًعا أهنم فرغم

- اهلل يُثبِّته أن فأرجو كثرية،  أشياء ويف العزمية، ويف اإلخالص، مستوى ويف القرآن، ويف الشرعي، العلم يف يتباينون
 دنيا يف ناإلنسا يعيش الثوري سفيان وعن حنبل بن أمحد عن نقرأ عندما فنحن اآلخرين، ويـُثَبِّت -وتعاىل سبحانه
 بقضاياه التمسُّك على وُيِصر معنوياته ترتفع العزائم هذه بأهداب أخذوا الناس بعض أن الواقع يف جنَِد فلما العزائم،
 .العزمية هذه نتيجة

 أصاًل  أعرفه أكن مل أنا واحلقيقة عنده، اليت العزمية نتيجة الشخص هذا إال السجن يف يبقَ  ومل الشيوخ عن أُفرج فاملهم
 إىل فذهبتُ  الزمان، هذا يف الصحوة لرموز جلهلنا وهذا زعري؛ سعيد اَسه رجل هناك أن علمتُ  باحلادثة َسعتُ  مافعند

 الذين الناس أحد فأنا هذه عزميته بسبب فاآلن له، وجدهتا اليت األشرطة معظم ونسختُ  قندهار يف الشرعي املعهد
 .املوقف هذا نتيجة لينشروها أشرطته أخذوا
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 :فأقول

 .الرَسية الدينية املؤسسة أمام الصحوة رموز اْنَكَفأ األوىل شكلةامل-

 .احلاكمة املؤسسة أمام اْنَكَفؤوا مث-

 .األمريكي الصائل أمام الثالث االنكفاء اْنَكَفؤوا مث-

 من هذا وليس العلم من وال الواقع من هذا فليس -اهلل معاذ- سلمان والشيخ سفر الشيخ يُعلِّم من منزلة يف أنا ولستُ 
 اهلل توحيد بعد فليس الصائل وقع إذا أنه يُذكِّرهم أن حَيتاج من أنا فلستُ  الذكرى، سبيل على ولكن أصاًل، األدب
 دفع يف العملية احلقيقية مواقفهم أين ولكن! السلف وكالم القيم وابن تيمية ابن كالم  هلم وأذكر منه أوجب شيء

 َمن: يقولوا ألن سبب تكن وال الغيب، بظهر لنا ليدعوا سبب وتكون كرىالذ  هلذه صدورهم تتَّسع أن وأرجو الصائل؟
" املفعوص" هذا من ويقول سيتعصَّب تالميذهم بعض أظن ولكن فيهم هذا أظن وال يُعلِّمونا؟ أن يريدوا الذي هؤالء
 !وسلمان؟ سفر الشيخ عن يتكلم حىت

 أمحد، يف طعنوا الشافعي تالميذ وتالميذ األئمة، باقي َشَتمواو  ذهبوا أمحد اإلمام فتالميذ دائًما، األمر كان  هكذا ولكن
 من كنوعٍ   وجيعلوها والتذكرة النصيحة هلذه صدروهم تتَّسع أن فأرجو بعضهم، يف تكلموا أهنم األئمة عن نسمع مل ولكن

 الصحوة شباب من ريكث  من َسعتها أقوهلا اليت الشكوى هذه -لألمانة- واحلقيقة وبينكم، بيننا فيما الداخلية الشكوى
 هذا؟ حيصل ملاذا أنه اجلزيرة، غري ويف اجلزيرة يف

 َحدَّثونا يعين َدفُعه، جَيب الذي الصائل أمام ثالث انكفاء واآلن احلكومة، أمام وانكفاء الدينية، املؤسسة أمام فانكفاء
: السؤال هذا أسأل يل واَسحوا ة؟اجلزير  يف اآلن العلماء سلطان فأين فعل، العلماء وسلطان قال، العلماء سلطان عن

 بن أمحد حنبل، بن أمحد: "يقول واآلخر اآلن؟ اجلزيرة يف العلماء سلطان فأين الكمبيوتر، علماء سلطان يل تعمل
 اآلن؟ اجلزيرة يف حنبل بن أمحد يوجد ال فلماذا" حنبل

 أناس الرُِّويس، سجن يف أعراض ْتكهَ  بالسجناء، لواط سجناء، برتول، األمريكان، آخر، هلا ليس أول، هلا فمصائب
 !!األمريكان قاتلت ألهنا بقتلها؛ فُيفىت هبا يؤتى
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 فهذا. باإلمجاع والرياض اخلرب أصحاب بقتل تُفيت العلماء كبار  هيئة"!! َكَفر  قد احلاكم أن َهبْ : "يقول عثيمني ابن
 وردة؟ نفاق الكالم وهذا اإلسالم أبطال من ءهؤال بل: يقول َمن الصحوة رموز ِمن باملقابل فأين! للصائل حُمَاَلَفة

 لألمريكان، قتالكم عدم يف عندي عذرك هو وهذا مكسور، ظهركم الصحوة وشباب أنتم ولذلك موقف؛ أي هلم ليس
 ما على ماضي وأنا وقُتل وُسجن وقَاتل وَجاهد حديد مروان قام: وأقول أقوم بإمكاين أنا اجلزيرة، يف قدوة لكم ليس أنه

 أين ولكن بعضها، تتبع الناس وهكذا. وقُتل مصعب أبو َوَقف: -الثبات اهلل ونسأل- يقول من يقوم مث. يهعل مضى
 األخرى املناطق ويف بويعلي، مصطفى هناك اجلزائر ويف حديد، ومروان قطب، سيد يوجد فهناك اجلزيرة، يف القدوة هي

 !يوجد؟ َمن هنا ولكن فالن هناك

 تكلَّْفَنا فواهلل سفر، للشيخ( لكم أقول ما وستذكرون) شريط وصلنا الفاجعة، تكون كيف  تعرفوا حىت مثال لكم وأضرب
 وإذا الثاين الشريط فجاء الثاين، الشريط فانتظرنا. سيأيت ثاين شريط هناك: وقالوا املواقع، وعلى اجلبهات على ونشرناه
 حاملني، نكون وال بالواقع نعرتف فدعونا اجلزيرة يف واقع أمر وأصبحوا األمريكان، جاءنا اآلن: "فيه يقول سفر بالشيخ
 "-وتعاىل سبحانه- اهلل دعوة اآلن نُبلغهم أن فيجب باإلسالم يسمعوا مل للحق، ُمتعطِّشة قلوهبم الناس وهؤالء

 ِقَبل من ُتذبح نعجة أن أَسع مرة أول هذه هلم فقلتُ  اإلسالم، إىل األمريكان ندعوا أن سفر الشيخ شريط فُخالصة
 "!!ماع" معنا ويصيح الصوف يلبس ألن اجلزَّار ندعوا حىت تعالوا: تقول النعاج من جمموعة فتخرج جزَّار،

 اإلسالم؟ إىل أدعوهم أن وقت هذا فهل البلد، واحتلُّوا الناس، وقتلوا الدعاة، وسجنوا البرتول، وأخذوا جاؤوا فاجلماعة

 ردَّده الكالم وهذا. املوضوع وانتهى األول الشريط وقال سكت ليته :وقلنا مربر، أي هلا ليس لنا بالنسبة فاجعة فكانت
 نذهب أن نستطع مل الناس فهؤالء إلينا، اهلل ساقه خريٌ  هؤالء إخوان، يا: "يقول الشريط يف بنفسي وَسعُته عثيمني، ابن

 االستخبارات وراحت ،"منذرين قومهم إىل ويعودوا أكثرهم وَسُيْسلم لإلسالم فندعوهم هنا جاؤونا فهم أمريكا يف إليهم
 ُمرتجم ومعهم عثيمني ابن جملس يف صف أول يف وأجلسوهم األمريكان العلوج من مبجموعة وأتوا الكالم هذا واْلتقطت
 !عثيمني ابن على اإلسالم ليتعلَّموا
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 أن أقبل وال أفهم ال لكنو  الفعل، هذا وتفعل عثيمني ابن الناس هذه َتْستَـْغيب  أن وأفهم عثيمني، ابن على أعتب ال وأنا
 !!لإلسالم فندعوهم واقع أمر أصبحوا هؤالء: الصحوة رموز تقول

 ما وأمجع البـُْغض، قلوهبم يف وأزرع القتال، على وأحفِّزُهم املقدس احُلكم الناس أُعلِّم أن الواقع هو: قطب سيد قال اآلن
 وعن الُعرِي وعن ،-عنها أخربتكم اليت- نساءلل القدم كرة  مبارات ومن لألناجيل، نشرهم من الشنائع من ميكن

 .الدعارة

 الليل عتمة يف أدعس أن فكدتُ  قليل الطريق فأضعتُ  بالسيارة الليل عتمة يف خرجتُ : يقول املعسكر يف عندنا أخ
 اإلم شاشالر  علي ورفع زِنَاه من هنض السيارة من نزلتُ  فلما: فقال. الطريق قارعة على الزنا يتسافحون وأمريكية أمريكي

11 M-60 الطريق وأغادر للسيارة أرجع أن وأمرين!. 

 هذا مثل أدعو فهل!! التوحيد دولة يف الطريق قارعة على الزنا ميارس فأمريكي تسألوه، أن بإمكانكم هنا موجود واألخ
 السلبيَّة هي وهذه الصائل، أمام اْنِكفاء هناك أن وُخالصتها جًدا كثرية  فالشواهد دعوة؟ مقام هذا وهل لإلسالم؟

 .الثالثة

 .فكري اْنِكفاء هي الرابعة القضية-

 وعن العلمانية وعن الدميوقراطية عن سفر الشيخ فيتحدث العقديَّة، يف ومستوى الِفْكر يف مستوى له اجلهادي التيار
 األمثل احلل: "يقول -موجود وهو بيدي الشريط هذا أفرغتُ  وقد- شريط يف يقول سفر الشيخ أجد مث وكذا، الكفر
 "الفشل من مزيد نريد وال التجارب من مزيد نريد ال إخوان ويا الدميوقراطية، هو لليمن

 وجتربة أربكان جتربة على يُثين سلمان الشيخ وأجد! خبالفه تأيت التطبيق عند مث لشيء تدعوين املوضوع، يف فالشاهد
 أنتم مبعايريكم والغنوشي تونس، يف اإلسالمي واالجتاه غنوشيال على آخر شريط يف يُثين مث للناس، ويزيِّنها تركيا يف الرفاه
 حد وُيسِقط الردَّة حد ُيسِقط كيف  واقرأ( اإلسالم يف السياسية احلُريّات) كتابه  وخذ ،!زنديق هو منكم تعلمناه ومبا

 بنفسي الغنوشي راشد ناقشتُ  وأنا سلطان، من هبا اهلل أنزل ما بــبالوي يأيت وكيف املرأة قضية عن يتكلم كيف  الزنا،
 عنده، ما يَعِرض والكفر اإلسالم، من عندنا ما نَعِرض حنن: "يقول ،-مدريد يف لقائنا عن لكم َحكيتُ  كما- مباشرةً 
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ته صحفه له يكون الكفر ترتُك أن على باإلسالم حَكْمنا الشعب اختارنا فإذا  الكفر الناس اختار إذا مث ودعايته، وجمالَّ
 األول فاحلكم: "فيقول ويُلخِّص يُعقِّب مث ،"وجمالتنا صحفنا لنا يكون أن لنا يسمح أن على كفرال حبكم نرضى فنحن

 ".الشعب هو واإلميان الكفر قضية يف واألخري

 يف املرتد حكم على العلماء اختلف: "فيقول( اإلسالم يف السياسية احلُريَّات) كتابه  يف الردة حد عن ويتكلم يأيت مث
َمْن َبدََّل ِديَنُه : )-والسالم الصالة عليه- الرسول وقول كذا،  -تعاىل- اهلل لقول واستند بقتله قال األول الفريق اإلسالم،

 عن يقول مث السلف وبأقوال والسنة القرآن من باألدلة ويأتيك..." كذا  البخاري وقال كذا  الشافعي وقال، 114(فَاقـْتـُُلوهُ 
 ضلَّ  أن لك يُبنّيِ  يعين ،"الثاين الفريق مذهب نذهب وحنن: "يقول مث ،"العوَّا مسلي حممد قال الرتايب، قال: "الثاين الفريق

 ذلك مثل وقال!! والعوَّا الرتايب مع الثاين الفريق رأي على وأنا العلماء وقال الرسول وقال اهلل قال لك فيقول بيـَِّنة عن
 مث العلمانية درس والذي القرى أُمّ  جامعة يف عقيدةال علم أستاذ هو الذي الشيخ يأيت مث الزنا، عن ذلك ومثل اجلزية عن

 القضيتني؛ هاتني بني جنمع كيف  لنا يربِّر ومل والفكر، الواقع بني ما جًدا كثرية  تناقضات فهناك القضايا، هذه يُزيِّن أجده
 سند عنده فأيًضا ةبالعزمي يأخذ أن يريد ومن! وسلمان سفر إىل ُمتَّصل سند عنده يـَْعَوجَّ  أن يريد فيمن جتد ولذلك
 .الفكري االْنِكفاء هو فهذا بينها اجلمع ميكن ال قضايا فهناك! وسلمان لسفر متصل

 القدوة اْنِكفاء هو األخري االْنِكفاء-

 يبدأ مث وفرَّْغَناها درسناها اليت األشرطة وهذه اهلجرة دار إمام وعن العلماء سلطان عن سلمان الشيخ يتحدث فعندما
 فنأمر السجن ندخل واآلن واعظ، إال السجن دخلتُ  ما أين اهلل من أستحي إين واهلل: "فيقول املسار هذا بداية هو

 "املنكر عن وننهى باملعروف

 مطلب؟ عندك هل: له قالوا أهنم لندن إىل أخباره وصلتنا سفر الشيخ

 "النظارة انكسرت: "هلم فقال

 طلب اكتب: له فقالوا

                                                           
 (.9105صحيح البخاري: ) 114
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 "طلب أي للدولة أخط ال واهلل: "هلم فقال

 مل واآلن سنة، 41 حسايب وضعتُ  السجن باب على رجلي وضعتُ  ملَّا أنا: "هلم قال أنه فبلغنا يستضعفوه أن فحاولوا
 "بعد عزمييت تضعف فلم سنني 3 إال ميضي

 بقينط والكالم تنتظر، فتبقى وقدوة، وعلماء سلف لنا حنن أنه السماء يف مهَّيت ترتفع األشياء هذه مثل أَسع فعندما
 وهم سجنوا اليت الرموز كل  على ينطبق الكالم وإال الشهرة، باب من إال وسلمان سفر أخص ومل مجيًعا الشيوخ على

 .املدرسة هذه رموز من رجل 611 حوايل

 أن األفضل وهل هجرهتم حول سؤال عندكم أن حىت اخلارج، إىل خيرجوا بأن اهلجرة عليهم ُعرَضت ُيسجنوا أن وقبل
 على أحد ُيسمِّي أن بدون السودان يف كنا  عندما أسامة الشيخ من بنفسي َسعتُ  وأنا الداخل، يف قوايب أو يهاجروا
ِلك، مع صراع يف أنت: فقلتُ  رأيي، عن سألين جئتُ  فلما الصغري والكبرية والداين القاصي يستشري والرجل طريقته،

َ
 امل

ِلك سياسي، رمز وأنت سياسي رمز تصارع فأنت
َ
 فنصيحيت شرعية، رموز جبانبك ليس وأنت شرعية وزرم جبانبه وامل

ِلك برأس رأسك وضعتَ  كما  أنه إليك
َ
ِلك علماء برؤوس رؤوسهم يضعوا علماء جبوارك جتعل أن امل

َ
 استدعِ : له فقلتُ . امل

 .وفالن وفالن فالن هؤالء الرموز

 "أحد يستجب فلم وإقامات لوأموا وكفاالت مصاريف عرض مع العشرات َدَعْوت مصعب أبو يا واهلل: "يل فقال

 بعد لنا يرجعوا حىت السعودية يف العلم ويطلبوا الصفر من ليبدؤوا اجملاهدين؛ بعض أرسل فيهم يأسه من الرجل أن حىت
 هلل احلمد: يقولوا وصاروا العلماء مدرسة ابتلعتهم أرسلهم الذين فأغلب العلماء، هؤالء ليواجهوا علم؛ طالب سنة 61
! يرجعوا ومل عثيمني وابن باز ابن مدرسة يف وأصبحوا. املشايخ هؤالء أيدي على الدين فهمنا واآلن متطرفني كنا  حنن
 أين من النهاية ففي واحنرفوا، فذهبوا الناس بعض يُرسل أن وحاول يهاجروا، فلم الناس بعض يُهجِّر أن حاول فهو

 !املرجعيات؟ هبذه ستأيت
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 العلماء من أحد معه ليس أنه -حنسبه كما- الصاحل الرجل هذا على خذتؤ  اليت الضعف نقطة اآلن إىل يزال وما
 1 اآلن إىل عليه مضى يعين. م6994 عام 61 شهر يف السودان يف كان  لك أقوله الذي الكالم وهذا العلم، وطالب
 القضية؟ يف حصل ما: وسألته أسامة الشيخ وقابلتُ  الطالبان ديار إىل األخرية اهلجرة هذه بعد فذهبتُ  سنوات،

 اآلن أنت تنتظر ماذا رجل، يا: له فقلتُ  الثمانينات، يف عمره رجل إىل وأرسلتُ  والداين القاصي إىل أرسلتُ : "فقال
. عندنا وتكلم فتعال تستطيع ال وإذا فتكلم، عندك تتكلم أن تستطيع إذا تنتظر؟ فماذا اآلخرة يف ورِجل الدنيا يف رِجل
 "يستجب فلم

 !غريه يف بالك فما السجن أُدِخلوا الذين املشايخ من وهو

 دخلوا أهنم فالشاهد. الدعوة ثغرات من ثغرة على حنن: وقالوا يهاجروا، فلم احملنة قبل واحلُريَّة اهلجرة عليهم ُعرَضت فهم
 خرج وبعضهم دفعات، خرجوا وهم. بعضهم يهاجر أو يهاجروا السجن من خيرجوا أن بعد لعلهم: قلتُ  وأنا السجن،

. جوازي مسحوب: يقول بعضهم اهلجرة، ترك يف وعذرهم اهلجرة، يف منهم أحد يُفكِّر فلم سنتني، أو سنة قبل
 .ثغرة سنرتك هاجرنا وإذا مفتوح الدعوة جمال عندنا يزال ال أنه: قالوه عذر وأحسن. أستطيع ال: يقول وبعضهم

 يف زالوا ما وسلمان سفر وكان وعالن فالن وخرج العمر ناصر خرج أن بعد أنه القدوة حيث من مطلوب كان  والذي
 الفالين املسجد يف جيتمعوا العيد صالة يف أهنم بينهم فيما تآمروا األوىل الدفعة يف خرجوا الذين هؤالء كان  فلو السجن،

 ملأ. والباقني وسلمان سفر خيرج حىت ونسائنا أزواجنا مع نُعيِّد ال: ويقولوا السجن باب إىل املتظاهرين مع خيرجوا مث
 سُيخرجوهم؟ يكونوا

 حافظ يستطيعها يستطيع، ال السعودي؟ الشعب على النار يطلق أن الوطين واحلرس السعودي اجليش يستطيع هل
 فكيف السجن، يف واحد كم  يضع أن يفعله ما وأقصى يستطيعون، فال عندكم أما حسني صدام ويستطيعها األسد

 .قدوة هناك فليس السجن؟ يف يتضوَّروا واآلخرين وأوالدك، لكوعيا أهلك مع وجتلس خَترُج أن ترضى عليك باهلل

 وكان أمحد اإلمام وُسجن تيمية، ابن اإلمام ُسجن: "يقول املرارة، من بكثري سلمان للشيخ شريط آلخر واستمعتُ 
 رواية ويف مليون، يعين ألف ألف رواية يف أمحد اإلمام جنازة وحضر الناس، آالف عشرات أمحد اإلمام درس يف حيضر
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 ويُعرِّض يتساءل فهو" أمحد؟ اإلمام ُسجن عندما هؤالء كان  أين: "سلمان الشيخ فتساءل! مليونان يعين ألف ألفني
 111 جنازته حضر: "وقال تيمية ابن عن تكلم مث الناس، حال وهذا أحد علينا يبكي ولن سُنسجن حنن أنه حباله،
 قال تيمية ابن اإلمام تالميذ أحد أن حىت" تيمية؟ ابن اإلمام ُسجن عندما ألف الستمئة هؤالء كان  أين: "قال مث" ألف
 :شعر بيت فيه

 

 "كذا  وعملوا العلماء لَتشجَّع لماءالع مع الناس وقف لو: "وقال معنا، تقف لن الناس بأن سلمان الشيخ فُيعرِّض

 العلماء وهل بعًضا؟ بعضهم مع وقفوا العلماء وهل الناس؟ مع وقفوا العلماء هل ولكن العلماء مع تقف مل فالناس
 َتِقيَّة العامل تكلم إذا" الفتوى، يف قدوة هناك وليس الصراحة يف قدوة هناك ليس قدوة، هناك فليس أنفسهم؟ مع وقفوا

 اجلهاد يف هي وأين الصائل؟ دفع يف هي وأين سعود؟ آل يف العبارة هذه فأين، 116؟احلق يعرف فمىت هلجي واجلاهل
 وجاهدوا السالح امحلوا: يقول من وأين وجاهدوا؟ هاجروا الدن بابن احْلقوا الناس، أيها: يقول رجل أين الفرضية؟ ويف
 االْنِكفاء هو وهذا القدوة؟ فأين للجهاد، دعى وال جاهد وال للهجرة يدعو ومل يهاجر مل فهو هنا؟ فريضة فاجلهاد هنا

 .القدوة اْنِكفاء هو الثالث

 يف ادخلوا: "تقول مدرستهم كان  السجن قبل أنه الصحوة، هذه على املالحظات من أهنا أقول اليت الرابعة السلبية اآلن
 االحتالل، من جزء الدولة وأصَبَحت لاالحتال جاء فاآلن ،"اإلصالح أجل من الدولة؛ وظائف يف وادخلوا احلكومة
 بأعينهم ورأوها الصحراء، عاصفة من جزء السعودي اجليش وأصبح البنتاجون، جيش من جزء السعودي اجليش وأصبح

 حىت األَساء؛ أذكر أن أريد وال- الرموز هذه بعض عن أقوال ُرِوَيت السجن، من خرجوا أن بعد مث السجن، دخلوا مث
 يف وادخلوا الوطين احلرس يف فادخلوا ُتَسد مل الفجوات تزال وال قائمة الصحوة تزال ال: "فيها يقول -أحد أحرج ال

 "للعمل وأبواب للدعوة أبواب وهذه الشرطة،
                                                           

 البيتين من قصيدة رثاء شيخ اإلسالم إبن تيمية للعالمة عمر بن الوردي. 115
 العبارة مروية عن اإلمام أحمد. 116

 يرى سجن اإلمام فيستشاط  أمل يك فيكم رجل رشيـــــــــــد

 115ففيه لقدر مثلكم احنطاط  وسجن الشيخ ال يرضاه مثلي
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 فهذه الوهاب عبد بن حممد الشيخ مبادئ وعلى القرى أم جامعة يف العقيدة أستاذ مبادئ على هذا أقيس أن أريد وأنا
 ولكن ويكفروا الكفر يف يدخلوا أهنم هنا أقول وال أفهمه، الذي هذا وأنا الكفر، طائفة يف ايدخلو  بأن للناس نصيحة

 هم الكافرة احلكومة جسد يف األخيار هؤالء أن: قال قطب سيد الشهيد واإلمام الكفر، طائفة يف يدخلوا أهنم أقول
 صالح يف أننا لوال فيقول الطاغية هذا علينا دفيستشه. بالبقاء وميدوهنا باحلياة ميدوهنا فاسد؛ جسد يف حية خلية مثل
 مع يصلي الفالنية اللحية كانت  وما االستخبارات، يف الفالين فالن كان  وما الوطين، احلرس قائد الفالين فالن كان  ما

 .بالليل الدولة أمن يف وسجَّان النهار يف فالن الشيخ

 اإلمام عن األثر يف جاء كما  الناس هؤالء اعتزال هو لفالس من فهمناه الذي السلف، من فهمناه الذي هو هذا وليس
 الظََّلمة؟ أعوان من أنا هل: سأله السجان أن حنبل بن أمحد

 طعامك، لك يطهو من ثوبك، لك خييطوا من الظلمة أعوان إمنا الظلمة، أعوان من لستَ  ال،: "أمحد اإلمام له فقال
 "أنفسهم الظلمة فمن أنت أما كذا،  يف يساعدك من

  وفقهاء َخَونة، وُقضاة َفَسقة، ووزراء ظََلمة، أمراء الزمان آخر يف يكون: )النيب صلى اهلل عليه وسلم عن روي وكما
 (ُشرطًيا وال عريًفا وال جابًيا، هلم يكوَننَّ  فال الزمان ذلك منكم أدركَ  فمن َكَذبة،

 الصالة عليه- الرسول وحديث موقفك بني أمجع فكيف. الوطين احلرس يف وكن الدولة أمن يف كن:  له تقول وأنت
 نزل فإذا سوادها، تكثري وعدم معها العمل وعدم مؤسساهتا اعتزال وجوب: فيها يقال ما أقل الدولة وهذه ؟-والسالم
 احلكومة؟ يف يدخل الذي الداعية أو الدولة أمن يف الذي هذا منه سيستثنينا فهل 117البيداء كجيش  سعود بآل العذاب

س بن سعيد
ُ
 له يزوج مل صاحل اخلليفة أن لوال يقال أن أجل من البنه؛ بنته مروان بن امللك عبد اخلليفة َخَطبَ  يِّب،امل

ُسيِّب بن سعيد
 حىت املساء، يف له فزوجها النهار يف زوجته توفيت الذي له تلميذ ألقرب وزوجها فدفـََعها البنه، بنته امل

 .للخليفة ابنته يزوِّج وال املشلكة من يتخلص

                                                           
يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض » شة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن عائ 117

يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول اهلل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم 
 (.5008صحيحه: )أخرجه البخاري في « وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم 
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 أين علمتَ  أما مين؟ تفر أن أظننتَ : "له ويقول عليه ويقبض الباب يف الثوري سفيان مُيسك املهدي العباسي اخلليفةو 
 "أريد؟ ما بك أفعل عليك قادر

 "منه أشد بك اهلل فعل إال شيء يب تفعل وال منك أقدر اهلل أن اعلم: "له فقال

 "القضاء والية له اكتبوا: "قال يعاقبه أن فبدل

 .ومضى دجلة، هنر يف بالكتاب ألقى خرج فلما الكتاب فأخذ: اقالو 

 هذا أفهم أن أستطيع ال فأنا. والشرطة اجليش يف وادخلوا القضاء يف ادخلوا: يل تقول مث الدروس هذه ُتدرِّسين فعندما
 اخرجوا: هلم تقول ال وملاذا سيكونوا؟ معسكر أي ففي والباطل احلق بني القتال يقع عندما الناس هؤالء يعين الكالم،
 أعتقد ما على داللة هناك ذلك وبعد اهلجرة، ويف القدوة يف اْنِكفاء هناك فاحلقيقة. وللهجرة للجهاد واخرجوا للجبال

 .الدرس من نستفد مل أننا يعين فهذا السجن، مرحلة بعد األقوال هذه هلم تُنَسب أن واملشكلة خطأ، أنه

 أن يستطيع ال أحدهم أن يل تقول وال ألفغانستان، اهلجرة منهم ينتظروا كانوا  ةاإلخو  كل  ألن الكالم؛ هذا أقول وأنا
 بثياب هو فيخرج لبيته النساء مئات فُيدخل زوجته عند نسائية وليمة يعقد أن يهاجر أن يريد شيخ يستطيع أال يهاجر،
 اخلايل للربع به خيرج مث األمور، له نرتب حنن ديري وإذا األمور، له ومرتبني اجلواز له مزوِّرين ويكونوا سيارة فتنتظره النساء

 فذبح ُمنع مث َأْحَرم الرجل فهذا أخرى مرة السجن وأُودع مهاجرًا عليه قُبض لو وحىت يصح، ال الكالم فهذا لليمن؟ مث
 .يستطع ومل وحاول وصل، ما مكان اهلدي

 خالية مجاعاتنا العلم، طالب من خالية راتنامعسك: -الناس فحزن املاضي الشريط يف وقلتها- هلم رسالة أوصلها وأنا
 نفسي فوجدتُ  متفجرات علم أدرس كنتُ   أنين حىت يفيت، ممن خالية جلساتنا يَُدرِّس، ممن خالية دروسنا العلماء، من

 والراية الصائل دفع عن أكتب حىت نفسي وأُفرِّغ اخلفيف والقتال( TNT) يت إن واليت املتفجرات علم أترك أن مضطرًا
 !السوري مصعب أبو إال الطالبان عن أحد يكتب ال أن الساعة عالمات من فهذا الطالبان،و 

 مصعب أبو غري املوضوع يف يكتب أحد يوجد أال الصحوة، لعلماء ويصل وعالن فالن ويقرأه ويُغرِّب ُيشرِّق الكتاب مث
 واألمر ميكانيكية هندسة دراسيتو  عسكري اختصاصي أصاًل  وأنا يوم، 41 املراجع مع َجهد على جلستُ ! السوري؟
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 احلركة يف وجلوسي الدروس من فهو شرعي علم من عندي جتمَّع وما التاريخ، درستُ  أنين املوضوع من القريب الوحيد
 بَر كل  مع القتال يف واجلماعة السنة أهل عقيدة ُأخرج حىت املراجع يف أحبث أن فاضطررتُ  واملعسكرات، اإلسالمية

 كتاب  يف موجود مجعته الذي كل  أن وجدتُ  يوم 41 يف نفسي أجهدتُ  أن بعد مث البدع، أهل مع والقتال وفاجر
 يوم، 41 أحبث أن أحتاج أكن مل الكتاب هذا عندي كان  فلو العزيز، عبد القادر عبد للشيخ العدة إعداد يف العمدة

 .البحث وأخرجتُ  عليه فأضفتُ 

 لديار يأيت مل إذا الطالبان يف يكتب أن أحدهم يستطيع وكيف وعالن؟ وفالن العمر وناصر وسلمان سفر فأين
 فُقتل اخلط إىل خرجنا املعركة، وسط يف كنا  فنحن املعركة؟ خط يف معنا جيلس مل إذا املعركة عن سُيفيت وكيف الطالبان؟

 ال وأنا! مسدودة ليست ثغرة فهناك بعدهم، الذين لندفن رجعنا مث الكتاب فألَـّفنا ذهبنا مث فدفناهم اإلخوة بعض معنا
 أهلي بني ما وقيت سأُقسِّم فأنا هنا إىل الطحان الرحيم عبد أو سلمان أو سفر حضر فلو التواضع من الكالم هذا اقول

 وأَفَهمه وأَسعه فأجلس ألحدهم الشريط أجد حىت لبد بلد من أسافر فأنا الدروس، يف عندهم اجللوس بني وما واجلهاد،
 .ولغريكم لكم أُفِهمه مث

 جهل طالب الشباب جلسات يف واهلل جتد بل علم، طالب فيها ليس أبيها بكرة عن ومعسكراتنا الناس هاجر اآلن
 أناس اجلهاد أوساط يف واقع، أمر هو ولكن خصومنا يستخدمها ُحجَّة ليكون الكالم هذا أقول وال علم، طالب وليس
 يبقَ  مل إذا حىت) :-عليه والصالة والسالم-نهم الرسول واهلل من أخص من قال ع وهم للفتوى وجلسوا العمائم لـفُّوا
 أن أريد وال اجلهادي، التيار يف واقع واهلل فهذا ،118(وأَضلُّوا فضلُّوا على بغري فأفتوا ُفسئلوا ُجهَّااًل  رؤوًسا الناس اختذ عامل
 يف خالصة الراية تكون أن جوبو  وفتاوى اجلزائر، فتاوى تاريخ وأفتح الفتاوى لك أذكر أن وال وعالن فالن لك أَسِّي
 يف وَأْوسع مين َأسبق هم من أُناطح الكالم هذا على وبناءً . الراية الصائل دفع يف يشرتط ال: هلم قلتُ  وأنا الصائل، دفع

 غايناألف واجلهاد ِعمِّيَّة، راية الطالبان مع القتال جعلوا كالمهم  على وبناءً  الكتب، من خنرجها اليت باألدلة الشرعي العلم
 !!ِعمِّيَّة راية البوسنة يف واجلهاد ِعمِّيَّة، راية الشيشان يف واجلهاد ِعمِّيَّة، راية السابق

 "قتل؟ ماذا على شعبان أنور: "فيقول سائل ويسأله

                                                           
 (.5359(، صحيح مسلم: )011صحيح البخاري: ) 118
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 "شرعية راية وليست ِعزَّت، علي مع دميوقراطية راية هذه ولكن قُتل ماذا على أعلم اهلل: "له فيقول

 ليس هذا: "يل ويقول كالمه  على فُيصرّ  قندهار يف العلم طالب من جملس يف هذا الكبري لعلما طالب أناقش وأجلس
 119(اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة  لتكون قاَتل َمن): -والسالم الصالة عليه- الرسول قال اهلل، سبيل يف جهاد

 فهو أهله دون قُتل وَمن شهيد، فهو ماله دون تلقُ  َمنالرسول عليه الصالة والسالم قال ) :، وأجلس وأناقشه وأقول له
 يف شهيد ليس هذا: "يل ويقول فيتجرَّأ، 120(شهيد فهو دمه دون قُتل وَمن شهيد، فهو دينه دون قُتل وَمن شهيد،
 "اهلل سبيل يف ليس ولكن شهيد هو اهلل، سبيل

َجالس له تُعقد اآلن وهو
َ
عسكرات له وتـُْفتح امل

ُ
 .ولغريه له امل

يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ﴿: يقول -وتعاىل سبحانه- واهلل جهالة يف فالناس ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدِّ فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
 علم ألُدرِّس سأجل عندما أنا اآلن موجودة، ليست اآلن؟ الطائفة هذه أين، 121﴾ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ 

 أن واملفروض جامعات، هذه معسكراتنا تكون أن املفروض للعمل، جمالسنا فأين عثيمني، ابن بشرائط آيت األصول
 .علم حلقات فيها حنن اليت الثغرة هذه تكون

 تالميذ من كبري  عامل مبعىن تلميذ وليته أسامة، للشيخ الفاروق معسكر يف ليدرس عثيمني؛ ابن تالميذ من واحد جاءنا
 !عثيمني ابن على َدَرس هذا: فقالوا عثيمني، ابن عند ساعة 11 جلس بالكاد هو! عثيمني ابن

 .ثغرة عندنا هناك أن اإلخوة يعرف حىت الكالم هذا أقول أنا. حالنا وتفضح غسيلنا تنشر أنت: أحد يل يقول وال

 "شيء منها يؤخذ ال أن الصحابة ومذهب مُتَس ال أن اللحية يف األصل: "فقال الرجل هذا جلس

 "القبضة عن زاد ما حليته من يأخذ كان  عمر بن اهلل عبد: "وقال رجل له فقام

 "فعله ونرد حديثه نأخذ مبتدع ذلك يف عمر بن اهلل عبد: "الرجل هلم فقال
                                                           

 (.0314(، صحيح مسلم: )059صحيح البخاري: ) 119
يقول الشيخ أبي يحيى الليبي تقبله اهلل في كتاب األربعون في فضل الشهادة: )رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال : َحد يث   120

يح ، والنسائي، وأّولُه مرو   يٌّ في الصحيحين(.َحَسن  َصح 
 (.055التوبة: ) 121
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 "هذا يف ابتدع هريرة أبو: "آخر قال -عنه اهلل رضي- هريرة أليب املرفق فوق على الوضوء إسباغ حديث ويف

 عندنا العلم جمالس هذه احللية، بزيادة الوضوء بزيادة -والسالم الصالة عليه- للرسول آخر حديث اجلَاهل هذا وِجِهلَ 
 .الفارغ الكالم وهذا هنا من لندن من وشريطني هنا من وفتوى هنا من كتاب  الفتوى، هي وهذه

 يسدُّوها فلم الثغرة، هذه عن سائلهم -وتعاىل سبحانه- اهلل أن أشك ال وأنا ويسدُّوها، يأتوا أن واملفروض قائمة فالثغرة
 !!الدعوة من ثغر على أنا يل: يقول النهاية يف مث! يهاجروا ومل هنا، يسدُّوها ومل اجلزيرة يف

 مرت كيلو  ألف 111و مليون مساحة سجن يف هو واآلن مرت 61 مساحتة صغري سجن يف كان  أنه احلال واقع يعين
 !أبوهم وِمْلك سعود آلل حظرية وكأهنا" السعودية العربية اململكة" َسوها مربع

 يبدو: "املنطقة أمري فأجابه وكذا بكذا فيها يعرتض للحكومة عريضة رفع أحدهم أن املعارضة وثائق أحد يف أنه حىت
 وإذا خرينا، هذاف منها بشيء عليك تصدَّقنا وإذا ُملُكنا فهذه السعودية، العربية اململكة اَسها بلد يف أنك جهلتَ  أنك

 "!سعود آل ملك فهذا حق فيها لك فليس نعطك مل

 صغري سجن يف يكون مرة أنه فاحلقيقة الدعوة، يف ثغرة على أنه يقول من يأيت مث هلم، وسجن سعود آل ملك فهذه
 .كبري  سجن يف ومرة

 السوري مصعب أبو جونش ليست الشجون وهذه والتقدير، االحرتام كامل  مع نفسي يف مما جزء أخرجتُ  اآلن يعين
 العلم يف رؤوس فيكونوا الشيوخ هؤالء يأيت أن يتمنَّون كانوا  كثري  شباب وشجون اجلزيرة، يف العلم طلبة شجون هذه بل

 .الصحوة حول عندي ما ُخالصة وهذا اهلجرة، يف ورؤوس

 الصحوة ألعمدة كالم  أي سمعن مل اآلن إىل حنن بقضية، ذكرين واحلقيقة فلسطني يف االنتفاضة عن سؤال هنا وعندكم
 تُقتل، والناس هُتدم القدس عالن، وال لفالن وال للطريري وال العمر لناصر وال لسلمان وال لسفر ال فلسطني، عن

 حقوق أهل وتكلم الكفار، وتكلم التحرير، حزب وتكلم اإلخوان، وتكلم اجلهاديِّني، وتكلم العلمانيِّني، وتكلم
 !!احلية ناتالكائ كل  وتكلمت اإلنسان،
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  فيها هلم سيكون فمىت اآلن األمور هذه عن كالم  هلم ليس إذا يعين صحوة؟ َُسيت وملاذا مهمتها ما الصحوة فهذه
 ؟ حديث فيها لنا يكون فمىت اآلن نتحدث مل وإذا كالم؟

 جزيرة؟ال في الحوالي سفر والشيخ العودة سلمان الشيخ يقودها التي للصحوة تقييمكم هوما السؤال الثامن: 
 أفغانستان إلى ومجيئهم العربية الدول من وأمثالهم هؤالء خروج وهل الصحوة؟ هذه مستقبل عن تتوقعون وماذا

 ؟الصدد هذا في فعلتم فما أفضل خروجهم كان  وإذا دولهم؟ في بقاؤهم أم أفضل

 على معظم هذا السؤال، أما قولك: "ماذا تتوقعون لهذه الصحوة" فأقول: أنا أجبتُ 

 به هلم وندعوا نتمناه ما وهذا والقدرة، العزمية قلوهبم يف -وتعاىل سبحانه- اهلل يقذف أن إما الصحوة هلذه أتوقع فأنا
 اهلل يفرج بالتايل ِعلم وقادة جهاد قادة الصحوة هذه يف ويكون حاهلا وتتحسن الصحوة يقودون وبالتايل الغيب، بظهر
جمَّدين، من كتافوأ احلصار من جزء)......(  يصبحوا أو علينا،

ُ
 الربَّاد دخلوا اإلسالم شيوخ من كثري  مثل مثلهم امل

 . أثر هلم وليس ومُجَّدوا السعودي

 وهل خروج هؤالء وأمثالهم من االدول العربية لبالد األفغان كان أفضل أم بقائهم في بالدهم؟

 هلم أفضل يكون وقُتلوا، وقاتَلوا واملظاهرات احلق كلمة  وقالوا هناك اجلهاد وقادوا العزمية بعزمية أخذوا لو بأهنم أجزم أنا
 باع هذا: ويقول" رشد أمر األمة هلذه أبرم اللهم: "ويقول املسجد يف السالم عبد بن العز موقف فيقف هناك، يبقوا أن

 .حزم ابن قال ما ويقول للنصارى، السالح

 أفضل، اهلجرة أن أشك فال منهم، أكرب واحلمل ِبعاتالتَّ  من خيافوا وال أنصار جيدوا وال يستطيعون ال أهنم لعلمي ولكن
 ليس نائية بالد يف اجلبال فوق احلرية نسيم ويستنشقوا معارفهم وتزداد نظرهتم وتتسع عقوهلم فستكرب هنا إىل جاؤوا ولو
 .هلم أفضل فاهلجرة ويقودوا، وجياهدوا فُيعلِّموا العزمية فتأخذهم تلفزيونات، وال مصائب وال ربا فيها

  وإذا كان خروجهم أفضل فماذا فعلتم بهذا الصدد؟

 هلم ندعوا زلنا وال اخلروج، يف مساعدات عليهم وُعِرضت خيرجوا، بأن والداين القاصي هلم أَرسل اثنني، أمرين فعلنا
 .نفعله أن نستطيع الذي وهذا اجلهاد، هذا ويقودوا فينفعونا هبم اهلل يأتينا أن الغيب بظهر
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 وضوع األخري: واآلن أنتقل للم

 فَتْخُبوا كسابقاتها  االنتفاضة هذه تكون أن تتوقعون وهل فلسطين؟ في االنتفاضة قصة هي ما: األخير السؤال
 ؟أخرى تطورات لها سيكون أنه أم زمن، بعد

 قع،الوا يفهموا وال عقوهلم حتتمل فال اجلزيرة شباب حتدثوا ال يقول من على ُحجَّة أمامي اليت األسئة هذه حقيقةً 
 العبادة، يف شوط وقطع الشرعي، العلم يف شوط قطع ألنه غريه؛ من أفضل هو بل غريه مثل ومثله وواعي فاهم الشباب

 .ورجال قادة منهم تصنع اليت الرتبوية املناهج يَتَلقَّوا مل اآلن إىل أنه واملشكلة اجلهاد، يف شوط وقطع

 الوعد بني القدس) بعنوان احلوايل سفر للشيخ كتاب  وعندي الكثريين، به وحتدث معروفة األخرية االنتفاضة قضية
 القدمية بأسفارهم اليهود أن ذلك وُخالصة هبدمه، اليهود ونوايا األقصى املسجد قصة فيه( املفرتض والوعد احلقيقي
 األلفية، رأس على أي قليل بعدها أو قليل قبلها. م4111 سنة حول الزمان آخر يف هيكل يبنوا أن جيب أنه ُمقتنعني
 اختبار بلونات عدة وعملوا االنتفاضة، أحداث بسبب أجَّلوها؛ مث. م6991 عام يكون أن له مقرَّر كان  أنه وَسعتُ 

 .األقصى املسجد حتت األنفاق حفر منها

خطَّط فُخالصة
ُ
 -:حلقتني هلم بقي أنه امل

 اهليكل وبناء األقصى املسجد هدم-

 األردن لنهر الشرقية الضفَّة إىل فلسطني يف الباقني وعريب مسلم املليون طرد مث-

 إسرائيل حدود على ليسيطروا منها ينطلقوا مث القدس، األبدية عاصمتها وتصبح إلسرائيل فلسطني تصفوا وبالتايل
 حتدث كما- السفارات وفتح بالتطويع سياسية سيطرة أو مباشرة، عسكرية سيطرة سواءً  للفرات، النيل من الكربى
 النيل، هنر على القاهرة يف علمهم ورفعوا بالتطبيع، العسكري االحتالل يستبدلوا فهم ،-النفيسي اهلل عبد الشيخ

  الزور؛ دير أو الرَّقَّة يف ولكن دمشق، يف ليس إلسرائيل سفارة يفتحوا أن يريدوا أهنم سوريا مع املباحثات يف وَسعتُ 
 .النيل إىل الفرات من مملكتهم فتكون النيل على رفع كما  تالفرا على اإلسرائيلي العلم يُرفع حىت الفرات، على كوهنا
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 يف العرب من بقي من طرد وخطوة اهليكل، وبناء األقصى املسجد هدم خطوة خطوتني، عندهم بقي فالشاهد
 املهم القضية، هذه حول اإلسالم أمة مدى على الكتب من عدد وُكتبت الوعد، وجاء اآلزفة أزفت فاآلن فلسطني،

 كل  يعين التطبيع، من بنوه ما كل  على َقَضت هلل واحلمد جيدة محاقة وكانت األخرية االختبار فقاعة أطلقوا وداليه اآلن
 أفضل أهنا اإلسالم أمة وأثبتت أطلقوها، اليت الفقاعة هبذه اهندم والسياسي واالجتماعي النفسي التطبيع من َحَصُدوه ما

 فقاعات هناك يزال ال أنه وجدتُ  ما ولكن ذلك، من أسوء األمة أن أظن كنتُ   أنا حىت الناس، أغلب يظن مما بكثري
 !األمة هذا يف عجيبة حياة

 يف كابول  يف عندنا حىت والصورة، بالصوت الفلسطينية االنتفاضة الفضائية القنوات وبعض اجلزيرة قناة على وتابعنا
 التجربة، من كنوع  املسلمني فاستفزَّ  قصىاأل املسجد زار شارون أن -تعلمون كما- واألحداث اإلعالمية، املراكز

 تضبط أن[ فـَْتح] وحاَوَلت اإلسرائيلي، اجليش فتدخَّل الطرفني، من وقُتل الِصدامات وتطورت ِصدامات، فحَصَلت
 وأطلق املوضوع، وتفاقم اليهود، على النار وأطلقوا السالح على واستولوا فـَْتح مراكز إىل ذهَبتَ  الناس ولكن الوضع،

نظَّمة، قادة بعض فُقتل فـَْتح على النار داليهو 
ُ
 واإلسالمية والوطنية القومية بفصائله الفلسطيين الشارع َتوحَّد فاآلن امل

 قتيل 611 من أكثر إىل وصل القتلى عدد كان  البارحة وإىل جتري واألحداث اليهود، مقاومة على وغريه ومحاس
 ماضني واليهود ببعضها، تُقاَرن ال األعداد كانت  وإن اليهود نم وقتل عمليات وحَصَلت جريح، آالف لعدة باإلضافة

 .التطبيع يف

  ؟أخرى تطورات لها سيكون أنه أم كسابقاتها  زمن بعد االنتفاضة ستخبوا هلأما عن سؤالك 

 ركب فإذا ود،اليه بيد املبادرة زِمام فلألسف اليهود، بَصَفاقة مرتبط وهذا االحتماَلنْي، على مفتوح اجملال زال ما: فأقول
 رجل وهو لبنان جمازر قاد الذي هو هذا وشارون وشارون، باراك بني وطنّية وحدة حكومة وعملوا رأسهم اليهود

 بنفسه وقاد اليهود، ضد عنتايب عملية حضر عسكري رجل وهو عنه يقل ال وباراك اليهود، أبطال من وبطل عسكري
 واليسار اليمني بني ما وطنية وحدة حلكومة اآلن يسعوا فهم عسكريَـّنْي، فكالمها لبنان، يف الفلسطينيني القادة اغتياالت

 فأظن اهليكل، وإقامة األقصى املسجد هبدم القرار واختذوا جهودهم اليهود ووحَّد احلكومة هذه حَصَلت فإذا اإلسرائيلي،
 اإلسالمية الصحوة بقيَّة نحن أعين- دور لنا يكون أن وجيب األوسط، الشرق خريطة وتُغريِّ  ستنضج االنتفاضة أن
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 أقول واآلن. املِفصليَّة القضية هذه على والرتكيز األخرى املناحي كل  بتجميد دور لنا يكون أن فيجب -العرب واألفغان
 .الصورة هبذه األحداث اجَتَهت إذا تصوُّري لك

 وأمريكا أوروبا من دبلوماسية جهود ناآل وأصَبَحت انفجر، أنه فوجدوا االختبار بالون أطلقوا اجلماعة أن اآلخر اخليار
 فرصة بانتظار واالنسحاب التعويضات بعض ودفع املشلكة عن بالتنازل فيقوموا احلريق، إطفاء حماولة يف الدنيا وكل

 يف ماضٍ  واألورويب األمريكي واجلهد التصعيد، يف ماضني اليهود أن اآلن إىل يل يبدو ولكن فيها، لُيَصعِّدوا أخرى؛
 يف اهليكل بإقامة املوعد عليهم أحلَّ  وإذا أخرى، فرصة اليهود فسينتظر واألمريكي الدويل العام الرأي غلب فإذا اإلطفاء،

 .املوقف وسيتصعَّد املسجد فسيهدموا األْلِفيَّة رأس

َوات من حالة فيهم العرب أن نتصور كنا  الناس من وكثري وحنن
َ
 الناس يهعل ويبكي األقصى املسجد سُيهَدم فبالتايل امل

 وتنتهي املرتدين حكم حتت األخرى الدول عرب ضمن فلسطني عرب ويتوزع العرب ويُطرد اهليكل ويُبىن أيام، ثالثة
 -:واإلسالمي العريب العامل أبداها اليت احلياة عالمات ولكن املشكلة،

 شخص مليونني من الرباط يف مظاهرات-

 شخص مليونني من تركيا يف مظاهرات-

 شخص ملونني من بنجالديش يف مظاهرات-

 أصاًل  خاملة دول يف ومظاهرات موريتانيا، يف ومظاهرات-

 االنتفاضة يف ويدخلوا األردن إىل السعودية احلدود يعربوا أن يريدوا بسياراهتم ذهبوا أناس من القصيم يف مظاهرة-
 السعودي اجليش فأوقفهم

 األردين اجليش يد لىع وجرحى قتلى من نَتج الفلسطينية املخيمات يف مظاهرات-

 .لندن ويف مصر وجامعات األزهر يف ومظاهرات ليبيا يف ومظاهرات دمشق يف مظاهرات-

 .سَتتَـَفاَقم األمور بأن تُبشِّر هذه احلياة فعالمات
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 أتبد أن -:اآليت بالتسلسل ولبنان، واألردن وسوريا مصر األردن، إىل فلسطني من االنتفاضة متتد أن وأتوقعه أمتناه وما
 حيذوا أن وأمتىن موجود، اجتماعي وانفصام موجودة أهلية حرب وبوادر موجود فالسالح ثانًيا، لبنان مث أواًل، األردن يف

 سالح إىل فذهبوا باملدافع، عليهم ويـَُرد احلجارة يرموا كانوا  فهم فلسطني، يف إخواهنم حذو هذه اجلوار دول يف املسلمني
 مصر ويف لبنان ويف األردن يف هذا حيصل أن وأتوقع فأمتىن اليهود، إىل وخرجوا عليه ولواواست الفلسطينية الوطنية السلطة
 املعركة، يف لتشارك احلدود إىل وتزحف الوضع، الهتزاز وسوريا؛ لبنان يف خاصة السالح على الناس تستويل أن وسوريا،

 .الدول هذه يف العربية والشعوب العربية احلكومات بني ِصدام هذا بسبب فسيحصل

 مع قصرية حدود هلا كان  السعودية فكرة وعلى الطوق، دول من السعودية باعتبار ذلك مثل لك أقول أن أمتىن وكنتُ 
 فريضة عليها تقع جماورة دولة وأهنا الطوق دول من أهنم عبأ من يتخلَّصوا حىت سعود وآل كلم،  9 أو 61 فلسطني

 وكأن. فلسطني مع حدود لنا ليس: وقالوا كلم،  4×61 املساحة ههذ األردنية احلكومة منحوا فلسطني، يف اجلهاد
 جتب فهل باألمتار، فلسطني عن بُعدها السعودية احلدود آخر يف تبوك الفريضة، حُتدد اليت هي بيكو سايكس حدود
 وعلى السعودية؟ عكس على الطوق دول من وهي حدود عندها سوريا باعتبار حلب عرب من أكثر الفريضة عليها

 !كلم  3 من أكثر هناك ليس السعودية لألراضي إيالت من الصالة، قصر مسافة على الفريضة تعم الفقهاء بعض يرأ

 الصورة هبذه إبرازها يف اإلعالم واستمر االنتفاضة استمرت إذا أنه أتوقعه والذي أمتناه الذي أن املوضوع يف فالشاهد
 فينهار واألقصى القدس عن دفاًعا وحكوماهتا الشعوب هذه بني ِصدام فيحصل السالح حنو الناس يذهب أن فأتوقع

 .املوضوع

 حصل فلو السالح، من الشعوب جرَّدت العربية واحلكومات بكثري، العرب من أكثر ُمسلَّحني اليهود أن أتوقعه والذي
 من يثحد وهناك جًدا، بشراسة الناس اليهود فسيواجه السالح على الناس وحَصَلت الشام يف التوتر من شيء

 إىل املسلمني فلول اليهود يُطارد: )-والسالم الصالة عليه- الرسول قول وهو نظري لَفت والفنت املالحم أحاديث
 احلديث صحة من لنا وتأكد لوالدك أرسل: له فقلنا األرنؤوط، ُشعيب احملقَّق الشيخ ابن معنا وكان 122(املدينة مشارف
 "مقرتبة أوقاته أن بالقرائن ويبدو بعد حيصل ومل يح،صح احلديث: "يقول شعيب الشيخ فأرسل. وسنده

                                                           
 لم نجد حديث بهذا اللفظ. 122
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 يف كبري  نصر علينا سينتصروا بالتايل املدينة، مشارف إىل الشام أهل اليهود فيها سيدفع اليهود وبني بيننا معركة فهناك
 الشرق منطقة يف خلل حيصل أن فأتوقع املدينة مشارف إىل املسلمني ُدِفع فإذا ُعزَّل، وحنن ُمسلحني ألهنم األردن؛
 جناهد أن بُدّ  وال بطريقتنا، اليهود وجناهد املرتدين سلطة من فنتحرَّر احلكومات عروش فُتهدد اجلو، هذا نتيجة األوسط
 السعودي؛ األمن تقاتل أن األمريكان جتاهد أن أردتَ  إذا بُدّ  وال هلم، سياج أنفسهم وضعوا ألهنم املرتدين؛ جيوش
 .السعودي األمن سيتبعك بل! االبن بوش وال كلينتون  يتبعك فلن لبيتك وفررتَ  األمريكان ضربتَ  إذا ألنك

 إذا أما االنتفاضة، يف أتوقعه الذي هذا أن اجلزيرة يف العلم وطلبة للشباب النصائح من جبملة كالمي  أختم أن أريد وأنا
 السلطة وأعادوا واحد آالف 1 حواوجر  411 لنا ذحبوا أهنم املسألة واقتصَرت احلريق إطفاء يف الدويل النظام جنح

 املسلمني، وتسجن االنتفاضة تقمع اليت هي أهنا -العرب احلكام باقي مثل مرتدة كحكومة- يوكِّلوها حبيث الفلسطينية
 ...123* فيها تنفجر أخرى فرصة إىل األحداث فستربد

 وقتال أخرى مرة واإلمارة اإلسالم دار وقيام الطالبان جاءت مث أخرى، مرة الشيشان جاءت مث البوسنة، جاءت مث...
 وقبل أباد، جالل يقصفوا كانوا  أيام 3 قبل أفغانستان، يف الكربى املالحم تأتينا واآلن الدويل، والنظام املخالفني
 آخر شريط ويل طاجكستان، يف طائراهتم ووضعوا باالستطالع، مُيشطونا األمريكان واآلن كابول،  فوق كانوا  أسبوعني

 سبحانه– اهلل من ُحجَّة ستكون هنا مالحم نتوقع فنحن ،(أفغانستان يف واملسلمني الدويل النظام بني الصراع) حول
 .جياهد أن جياهد أن يريد من على -وتعاىل

 عن تبعد األردنية احلدود جياهد، أن جياهد أن يريد من على -وتعاىل سبحانه- اهلل من ُحجَّة االنتفاضة أحداث واآلن
 لنتدرب خنرج فكنا املسلمني اإلخوان مع كنتُ   عندما األردن يف كنتُ   وأنا ،قليلة كيلومرتات  رائيليةاإلس املستوطنات

 املدينة إيالت كلم،  4 املواقع بعض ويف كلم،  4 املواقع بعض يف اليهودية املستوطنات عن بعدها األردنية القرى هناك،
 السلك فوق يقفزوا أن املسلمون أراد فلو فقط، شائك سلك بينهم ليـَْفصِ  األردنية املدينة والَعَقبة اإلسرائيلية، البحرية
 .االنتفاضة يف يدخلوا الشائك

                                                           
 نهاية الوجه األول من الشريط السادس وبداية الوجه الثاني. )الملف الثاني عشر(. 123
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 قلوب يف أكرب مكانة له أيهما اآلن لبنان، يف الشيعي اهلل حزب إىل اآلن ذهَبت البطولة ورايات املسلمني راية ولألسف
 يف الصحوة أو اهلل حزب مكانةً  أشد أيهما اهلل؟ بحز  رئيس اهلل نصر حسن أو العودة وسلمان احلوايل سفر املسلمني
 سوريا؟ يف املسلمي اإلخوان أو اهلل حزب اجلزيرة؟

 أخذ عندما أبناؤهم، هلم لُيحرِّر األردن ومن لبنان من به يتصلوا أهنم حىت املسلمني عند الريادة له أصبح اهلل حزب اآلن
 .عنقك يف أمانة ابين: إحداهن له وقالت األردن من األسرى أمهات به اتصلت اإلسرائيلي األسري اهلل حزب

 .فقط لبنان أسرى عن مسؤول ولستُ  املسلمني، كل  أسرى عن مسؤول أنا: هلا يقول وهو

 سلمان؟ وأين اجملاهدين؟ وأين العرب؟ األفغان وأين الصحوة؟ فأين الدجال، خلروج اآلن مُتهد اليت الطامَّات من فهذه
 سفر؟ وأين

 كثري  وناقش جبوازه، باز ابن أفىت التطبيع أثناء املسلمني، قلوب يف أثره إىل وانظر لك سأقوله الذي املثل هذا عن ناهيك
 الكالم وهذا اليهود، على والسالم التطبيع يرى وهو مات أن إىل رأيه على وأصرَّ  فتواه على القرضاوي وناقش الناس من
 اجلليل الشيخ هذا على نُثين حنن: "وقال اإلسرائيلي العمل زبح من برييز وجبواره صحفي مؤمتر يف فخرج رابني بلغ

 اجلليل الشيخ هذا رأي يتبعوا أن اإلسالم شباب وننصح اليهود، مع التطبيع جبواز املسلمني يفيت الذي باز ابن املعتدل
 ".اهلل نصر حسن اهلل حزب مشايخ أمثال من املتطرفني آراء يتبعوا وال

 ويسمع املصري أو الشامي أو البنجالديشي أو الفلبيين أو الرتكي العادي املسلم الكالم هذا يسمع عندما عليكم فباهلل
: -تعاىل- اهلل قول نفسه يف يقع نفسه؟ يف يقع فماذا باز ابن على ويُثين اهلل نصر وحسن اهلل حزب يسب رابني أن
 التطبيع، قضية يف اليهود ملة اتَّبع الشيخ أن نفسه يف ويقع، ﴾َع ِملَّتَـُهمْ َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَّبِ ﴿

 مظاهرة خرَجت إسطنبول، يف كنتُ   وأنا قانا جمزرة بعد ولذلك واإلسالم؛ اجلهاد راية حيمل الذي هو اهلل حزب وأن
 اخلميين صور ورفعوا اهلل، حلزب باحلياة ونادوا واإلسرائيلية األمريكية الرايات وأحَرقوا إسطنبول يف متظاهر ماليني بثالثة
 .كفر  وهذا إسالم هذا أن فقط يفهموا ولكن الفوارق يفهمون ال ألهنم الشيعة؛ وصور اهلل نصر حسن وصور
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 زيارة رفض رفسنجاين إيران رئيس أن وجتد أتارتوك، قرب يزوروا املسلمني ترى عندما -املسلم أنت- رأيك يكون فماذا
 أتاتورك قرب أزور لن أنا: "وقال أتاتورك، قرب على الزهور من إكليل َوْضع الربوتوكول من األتراك ْلغىأ إذا إال إسطنبول

 "بالعلمانية وجاء اإلسالم وأْلغى العثمانية اخلالفة أْلغى الذي

 كل  جتد حني يف أتاتورك، قرب يُزر ومل إسطنبول فجاء إيران، يف الرتكية للمصاحل ذلك عن يتنازلوا أن األتراك واضطرَّ 
 .أتاتورك قرب على الزهور يضعوا املسلمني ملوك

 الدول من نرجوا: "فقال اآلخر، يلغي واحد كل  بقراَرْين البارحة أعماله وأهنى اإلسالمي العامل مؤمتر انتهى والبارحة
: قال قطر يف سالمياإل القمة مؤمتر يف األخري واملادة" التطبيع هذا تُلغي أن إسرائيل مع تطبيع هلا اليت اإلسالمية

 املكتب تغلق مل قطر وحكومة قطر يف البارحة دولة 14 فاجتمَعت" للحكومات ُملزِمة غري نصائح هي املؤمتر قرارات"
 يُباع قطر وغاز مفتوحة فاألمور يفتحوه مل وإن املؤمتر، بعد سيفتحوه أهنم وأظن املؤمتر، من دقائق قبل إال الصهيوين
 .إلسرائيل

 على اإلسالمية الشعوب النتفاضة االنتفاضة تتحول أن -وتعاىل سبحانه- اهلل من أمتناه والذي تفاضة،االن عن فهذا
 . أعلم واهلل آخرى مرحلة يف تقوم حىت فستربد أبردوها وإذا جناهد، أن نستطيع حىت املرتدين

 ببعض القضايا:ر يتذكتلخيص و 

 عالقة السمع بالعقل واإليمان:
 هناك أنه مع إعدادت أو نصوص أو وثائق أي فيها يكن مل -لألسف- ُمرجَتلة جبولة قمنا -مأعل واهلل- بذلك ونكون
 من حضرين مبا وأكتفي قلته، الذي الكالم هذا كل  على السلف وأقوال واألحاديث اآليات من جًدا كثرية  شواهد
 :عجالة على هكذا األشياء من جبملة وأُذكِّر وأعيد الذاكرة

 العلم وطلبة اجلزيرة فشباب واإلميان، بالعقل السمع عالقة قضية على اجلزيرة لشباب شديًدا تأكيًدا دأؤكِّ  أن أريد أواًل،
 حنن"بـ جدَّا، طويلة سنوات ملدة شرعي مغناطيسي تنومي لعملية تعرضوا اجلزيرة يف الصحوة علماء وبعض بل اجلزيرة يف

 اجلهاد ومضى احلضارة وَمَضت أنفسهم، على فأغلقوا ةالعجيب األقوال وهبذه" أَعَرف الشيوخ"و" غرينا من أحسن
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 فوقهم، األمريكان ودخل بالدهم احلرب طبول قـََرعت وقد صحوا أن إىل واسعة أشواط الدنيا وَمَضت الثورات وَمَضت
 عن ضأعرَ  الناس من فِقسمٌ ، 124﴾ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى﴿ حالة يف فأصبح محلوه الذي الفقه مع الواقع وتناقض

 هذه حتملوا أن بُدّ  فال وتَفتَّح، وَسع وهاجر فسافر عليه اهلل أنعم مثلكم وقسمٌ  يكن، مل شيًئا وكأن القضية هذه كل
 .فيه هم الذي النوم من الناس هؤالء إليقاظ مريرة؛ دعوة وتبدؤوا إلخوانكم األمور

 "املنامة هزَّ  البحرين على دسكو  صاروخ سقوط: "فقالوا لندن إلذاعة استمعتُ  اخلليج حرب أيام أذكر

 !واملصائب األمريكية البوارج على إال تصحى ومل نائمة فالناس املنامة؛ هزَّ  هو فعاًل : فقلتُ 

 وأنت يكون، ما أعظم من بادرة فهذه اليمن، يف هذه األمريكية السفينة ضرب حادثة وحصَلت يتحرك الشباب واآلن
 يقارب ما اآلن فدخلها اجلهاد، فيها ينفجر أن بوادر على اآلن اليمن ،اليمن عن تسألين ومل االنتفاضة عن سألتين

 قنابل 1و متفجرات كيلو  611 معهم الكويتيني اإلخوة من جمموعة على قُبض الكويت يف والبارحة أمريكي، 4111
 .للكويت وُسلِّم قطر يف بعد فيما عليه قُبض إفريقي مشال أخ ومعهم

 قدَّم، ما على خري ألف اهلل جزاه أسامة والشيخ الناس، وتوقظوا الفرصة هذه ستغلوات أن فيجب حيويَّة حركة فهناك
 أَعترب  سنوات أربع مدى على اآلن إىل ولكن الديار، هذه أهل على -وتعاىل سبحانه- اهلل من ُحجَّة أمثاله وقيام وقيامه
 موجود، واجلزيرة اليمن يف والسالح جًدا، قليل يعترب نداءاته مع جتاوب ومن به حلَِق فمن قليل، معه اجلزيرة أهل جتاوب

قدَّسة الديار ويف اجلزيرة يف الشهادة فاطلبوا العزمية، من قليل حتتاج والقضية
ُ
 .الدنيا آخر يف تطلبوها وال امل

ِذيَن َيْكُتُموَن ِإنَّ الَّ ﴿: -تعاىل- اهلل قول َسعتَ  فإذا أفكارهم، يُراجعوا بأن الصحوة وشباب اجلزيرة شباب أُذكِّر أن فأريد
ِعُنونَ َما أَنـْزَْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَّ   الشيخ رأيتَ  مث ﴾ُه َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

 ناديتم الذين أنتم أليس قداسات، لنفسك وجتعل ية،اآل هذه يف داخل جتعله أن تتهيَّب فال اهلل أنزل ما يكتم الفالين
 هذا على الشعارات هذه ُتطبقوا ال فلماذا" بالرجال احلق نعرف وال باحلق الرجال نعرف: "وقلتم السلفية باملبادئ
 الواقع؟
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 يف امنه ختتلف ال املسلمني باقي حكومات مثل مثلها والنصارى لليهود عميلة مرتدة حكومتكم أن األمر فحقيقة
 الشرعية األحكام من رتوش عَمَلت وفقط البالد، باقي مثل مثلها اهلل أنزل مبا للحكم ُمعطِّلة وحكومتكم شيء،

 مثل ومثلهم البوطي مثل ومثلهم األزهر شيوخ مثل مثلهم النفاق يف وقعوا وعلماؤكم انكَشَفت، واآلن هبا الناس خَدَعت
 كان  ما أذَهَبت سلبيات وفيها وُمنكفئة جًدا وُمَتخلِّفة نائمة صحوتكم ،شيء يف عنهم خيتلفوا ال البالد باقي علماء

 .وتتحركوا تدفعوهم أن فحاولوا أثر، له ترتك ومل اخلري من فيها

 فأنت" سفر؟ يهاجر مل وملاذا سلمان؟ يهاجر ال ملاذا طيب: "منكم أحد يقل ال اآلن، أذكرها نسيتها، نقطة وهناك
 أن افرض خائف، أنه افرض عاجز، أنه افرض وسلمان؟ سفر حترك إذا فقط اجلهاد عليك اهلل فرض هل وماله؟ مالك
 مل إذا الفريضة عنك َتْسقط فهل. به خاص إعداد عنده الرجل أن افرض ينفذه، أن يريد املدى طويل برنامج عنده

احلق فعليك أن  بَلَغكفأنت  125﴾أَنـُْفَسُكمْ  يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكمْ ﴿: -تعاىل- اهلل يقول عالن؟ أو فالن يتحرك
 تتحرك.

 -:العلماء معة ظمن الشدة والغل به مَ ه  ت  دفاع الشيخ عن نفسه فيما أً  
 السوء أْلسنة من اجلزيرة دَخَلت اليت وكتابايت ومبادئي نفسي عن دفاع هو الشريط به أختم أن أريد الذي اآلخر القسم
 هذه باب عليهم اقتحمتُ  أنين وهو بسيط لسبب أكتب؛ ما وجتاه جتاهي اإلخوة من ريكث  فيها وقع اليت السوء ومقالة

قدَّسات
ُ
 "العلماء مسألة" وضعوها اليت امل

 مع ووقفوا احلكومة مع وقفوا الذين الرَسيِّني اجلزيرة علماء أن أرى: كلمات  ثالثة يف ُأخلِّصه العلماء يف رأيي ُخالصة فأنا
 املسلم به يتلبَّس قد وهذا النفاق، أعمال من وعمل الكفر أعمال من عمل يف ووقعوا لالصائ من جزء هم الصائل،

 له والصالح والزهد واجلهاد والدعوة العلم يف السابقة له ثبَتت ممن العلماء هؤالء أغلب أن أرى امللة، من خيرج أن بدون
 يف وقعوا أهنم نقول أن علينا حُيرِّم ال املخرج هذاو  واالستضعاف، باخلوف أو بالتأويل العذر وهو تكفريه من مَيْنع خمرج

 أن حني يف احلالة، هذه يف والسنة القرآن به وصفه مبا ويُوَصف ويُرد كالمه  من يؤخذ أحد فكل والنفاق، املعاصي
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 وةاإلخ وال أنا لدي ليس ولكن، وغريه 126 تيمية ابن فتوى يف وقع يكون وقد إميانه ونَقضَ  كفر  يكون قد منهم البعض
 .األحكام هذه به ُنسِقط ما القضاء ومستوى احُلجَّة وإقامة احلوار وقضية األدلة من هنا

 أن وحاول بنفسه العمل قيِّم فأنت َيْكُفر، مل أو َكَفر  قضية من الباب َيدخل بأن الشباب أنصح ال: أقول اآلخر، األمر
 والتكفري الكفر فبوابة القضية؛ بتلك نفسك تشغل الو  صحيح، هو ما إىل الناس تقود حبيث الشرعية هذه وُتسقط تـَُرده
 يل يستمع فال" ُيكفِّر هذا: "يقول غريي وعلى علي الطريق يقطع أن أراد َمن أن حىت اجلهاد، به ابتُلي ما أشنع من

 .غريهم من أو هؤالء من أحد ُنكفِّر مل أننا علًما أحد،

هذه اجللسة، وأنصحهم فقط بالتثبت مثل أقوهلا لألخوة يف  هذا ما حضرين مع أنه هناك أشياء كثرية كنت أريد أن
يف القصة اليت ذكرهتا يف املقدمة عندما قال  -رضي اهلل عنه-الطفيل بن عمرو  اجلليل أخذوا بسنة الصحايبوالتبنّي وأن ي

  فإن! يقول ما الرجل هذا من َأََسع أن مينُعين فما والقبيح، احلسن عليّ  خيفى ما شاعر،َواَللَِّه إينِّ َلَرُجٌل لَِبيٌب  لنفسه "
 اسألوا مراجعكم واسألوا علماؤكم.و  وافاَسع "ترَكُته قبيًحا كان  وإن قَِبلته، حَسًنا به يأيت الذي كان

 ليس هذا أن بقضية؛ وأُذكِّر والصراحة، اجلدية هبذه النقد تناويل على وتالميذهم الصحوة رموز من أخرى مرة وأعتِذر
 لستُ  أنا -لكم قلتُ  كما-و القضايا، بعض عن وأعتذر وأرجع اخلري، من منهم نرجوه وما لوفاءوا احلب بسبب إال

 أحيانًا حصل ولكن هبا، ُمتمسك وأنا كثرية  مشاكل يل وسبََّبت عندي، ودعوة مبدأ فهذا العلماء يف قناعايت عن معتذر
 سنة 41 خالل اجلهاد يف عشنا يعين ثُوار، -التعبري صح إن- حنن أنه نتيجة احلوار يف الطور عن اخلروج بعض مين

 خيرج ببشرِيته فأحيانًا إخوانه، بقتل يُفيت الفالين العامل فيجد ينظر مث القبول، اهلل ونسأل وأهلنا وحياتنا مستقبلنا ودفـَْعنا
 يف اأهن أرى ولكن مشروع، وحق وحالل جائزة فهي حَصَلت فإذا شيء، أو شتيمة خترج أو كلمة  فتنزلق الطور عن

 .عنها فأعتذر للحق، يستمع أن عن الناس من كثري  َصدَّت ألهنا خطأ؛ الوقت نفس

 مثال لكم وأضرب حُتتمل، ال أشياء هناك لكم قلتُ  كما  واهلل ولكن املسألة، هذه نضبط أن اإلمكان قدر حناول واآلن
 :ديدةش كلمة  منه وخترج أحيانًا طوره عن خيرج َأحُدنا ملاذا اإلخوة يـََتفهَّم حىت

                                                           
هلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه : )ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب ا92/955يقول إبن تيمية رحمه اهلل في مجموع الفتاوى  126

 وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اهلل ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا واآلخرة(.
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ثـُْتهم خلدن معسكر يف حماضرة يف  حماضرة وأعطيتهم واألدلة واألحاديث باآليات هلم وأتيتُ  الشعراء، آية تفسري عن حدَّ
 عثيمني بن حممد الشيخ: "يل وقال اإلخوة أحد علي خرج ذلك ومع ،-عندكم ُمسجَّلة- ساعة 3/4 يف قيِّمة علمية

 "خواف ألنه عذرهن أن فيجب خواف نفسه عن يقول ألنه معذور؛

 بعض العلم، طلبة بعض حدثين أنا نعم،: له فقلتُ  أبرِّرُها، حىت فأذكرها الناس يف شاَعت القصة ألن هذا؛ أذكر وأنا
 يقبل وال بيته من الناس يطرد أنه مع وناقشوه، عثيمني ابن للشيخ ذهبوا أهنم: فقالوا السعودية، املعارضة من الناس
 يف وَسعُتها ،" مذرور رجل أنا ولكن صحيح الكالم هذا أن أعرف أنا: "هلم قال أحرجوه لماف األشياء، هذه يف احلوار
 أنه مين بَدر الذي فكل هبا، جئتُ  الذي أنا ولستُ  هبا جاء الذي فهو! اخلوف من نفسه على يبول أنه رواية من أكثر
 "مذرور ألنه الشيخ اعذر: "يل فقال واألحاديث، باآليات أتيتهم أن بعد

 للبيت، اذهب: له وتقول بامربز، باكيتني هتديه أن احلل يكون فيمكن مذرور شيخ هناك كان  إذا أخي، يا: "له لتُ ق
 أبو أن أفغانستان كل  يف الشائعة وخَرَجت العلمية، باألدلة املليئة احملاضرة كل  الشباب فرتك ،"اإلسالم شيخ جتعله وال

 "!! ربزبام" علبتني املشايخ نعطي أن جيب يقول مصعب

 املذرور بسرية جاء الذي من: هلم قلتُ  ولكن ،األمر هذا أقول أن اخلطأ من كان  فعاًل  أنه أقول النتيجة هذه فبعد
 والبامربز؟

 باإلكراه والعذر باجلهل العذر العيين، الكفر إنزال عدم يف واجلماعة السنة أهل أعذار من أنه أعرف أنا: هلم وقلتُ 
 أحدهم أن عذر فليس مذرور، أنه السنة أهل أعذار من أنه أعرف ال فأنا القصد، نية انتفاءب والعذر بالتأويل والعذر

 .عذر له جنعل أن اخلوف من نفسه على يبول

 .بكثري أهَدأ أصَبَحت األمور هلل احلمد واآلن

 ستنفضُّوا: "له قال ِلَمن -عنه اهلل رضي- بكر أيب رد من أنتم فأين مستقبلنا، ودفـَْعنا لإلسالم نعيش شباب يا فنحن
 ؟"اهلل رسول عن
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 أعلمين: له فقال -والسالم الصالة عليه- الرسول على يتهكَّم شخص وجد عندما اآلخر الصحايب قول من أنتم وأين
 .اهلل رسول أنك أعلمُ  ناقيت، بطن يف مبا

 .127(نزوت عليها ففي بطنها سخلة منك): الصحايب له فقال

 واحد فيأيت املساء، يف ونكتب الصباح، يف ونقاتل أخبارها مع نعيشها أركاهنا، بكل املعركة هذه ونعيش بشر فنحن
  فهو 128"األمة ِفْقهه لَوِسع الطبع حادَّ  كان  اإلمام أن ولوال: "تيمية ابن عن القيم ابن قال وكما! الكالم هذا لك ويقول
: املدرسة هذه كل  أقطاب وعن عين ُمعتذرًا، فأقول الناس وبني بينه حالت طبعه ِحدَّة ولكن أمحد اإلمام من أفقه كان

 وشيء اإلحساس من وشيء التضحية من وشيء احلُْرقة من وشيء اإلخالص من شيء عنده يكون أن إلنسان ميكن ال
 كل  يتحمل أن يستطيع حىت؛ بليد يكون أن حيتاج وإال، حمروق يكون أن إال، الواقع عيش من وشيء العواطف من

 نفسي أوصي فأنا، ُمسجَّل َعَملُنا أننا حنن مصيبتنا ولكن الناس كل  من خترج وهي، شيء همن خيرج وال األمور هذه
 يكون وال الدعوة هذه تصل حىت؛ الناس شعور جترح ميكن اليت القضايا هذه اإلمكان قدر يضبطوا أن اإلخوة وأوصي

 .الناس وبني بيننا حائل هناك

 بيننا حائل جتعلوها وال هلل غضًبا خرَجت شطحة هذه أن وتقولوا تعذروه أن أحدنا من العبارات فـََلَتت إذا منكم وأرجو
 .الناس وبني

 ساعة أو العلماء يف ساعة فيها جتد، كالم  ساعات 9 فيها أشرطة 1 أمامك وهذه، العلماء قضية ليست رساليت وأنا
 44 فيها املستضعفني ربح وأشرطة، ساعة 69 الفيديو أشرطة أمامك وهذه، املواضيع باقي حول والباقي، ونصف
 اإلخوة أطالب فأنا، الناس وبني بيننا حائل املوضوع هذا جعلنا فنحن، ساعات 3 العلماء حول فيها ما رمبا شريط

 .أخيه عرض عن ذبَّ  امرئ اهلل ورحم، باإلنصاف

                                                           
 قال الحاكم:" صحيح اإلسناد، وإن كان مرسال ". ووافقه الذهبي. 127
رط شجاعته وسيالن ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين، بشر من البشر تعتريه حدة في لم نجد كالم ابن القيم ولكن يقول اإلمام الذهبي: )فإنه مع سعة عمله وف 128

لكان كلمة  البحث، وغضب وشظف للخصم، يزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنه، وإال واهلل فلو الَطَف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة
 533الجامع لسيرة شيخ اإلسالم ص: رفون بشفوفه وذكائه، مقرون بندور خطئه(.إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه معت
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 129رؤوس الجهاد واإلصالح من أهل الجزيرة في علماء بالدهمشهادة 
 نظر إليه ألفت أن أريد أمر يف الشريط من الفارغ اجلزء أستغل أن فقط وأريد اإلخوة أسئلة عرض من انتهينا تقريًبا

 بنا خاص كالم  ليس الصائل من وموقفهم اجلزيرة علماء عن واحلديث السعودية احلكومة عن احلديث أن وهو، اإلخوة
 .الناس وبني بيننا حائل منه فُيجعل املوضوع هذا يف يتكلم فالن أن يقال حىت

 لإلصالح اإلسالمية احلركة أصدَرهْتا اليت الوثائق من جزء منها آخذ فقط ولكن، كثرية  وهي الوثائق ببعض سآيت اآلن
 هيئة من وثائق وعندي، باز ابن الشيخ وخاصةً  العلماء عن حديثه يف مقتطفات حول، الفقيه سعد الدكتور بقيادة

 و( 66) و( 61) رقم البيانات عندي، الدن بن أسامة الشيخ عن تصدر كانت  اليت النشرات وهي واإلرشاد النصيحة
 بعض من ُشكِّل جملس عن يتكلم( للضرارة األعلى اجمللس) بعنوان األوىل، العلماء مبوضوع متعلقة رسائل وهي( 64)

(، اليهود مع الصلح يف فتواه بطالن يف باز ابن للشيخ مفتوحة رسالة) صفحات 3 من والثانية، اجلزيرة يف العلماء
 .باز ابن للشيخ الثانية الرسالة هي أيًضا الدن بن أسامة للشيخ( 64) رقم والبيان

 للحكومة النفاق من عليه هم ما وكشف العلماء حوار يف الطريقة هذه أن أُبنّيِ  حىت املقتطفات بعض منها فسأنقل
 املعارضة يف اإلخوة أمثال من اجلزيرة من رؤوس به حتدث وإمنا اجلزيرة من اإلخوة بعض على وال علي مقتصر ليس

 .نفسه الدن بن أسامة والشيخ لندن يف السعودية

 -:املقتطفات هذه قراءة خالل اثنني ألمرين ينتبهوا أن اإلخوة من وأريد، الشريط هبا وأهني املقتطفات بعض فأقرأ

 من معهم ومن عثيمني ابن والشيخ باز ابن الشيخ خاصة املشايخ أن دعوى تسقط الوثائق هذه مبثل أنه/ األول األمر-
 يعرفون املشايخ أن تُثبت كثري  وغريها الوثائق هذه فمثل، عليهم ُمدلَّس وأنه الواقع عن شيًئا يعرفون ال العلماء كبار  هيئة
 أو الواقع يعرف ال إنسان من إال إليهم بالواقع اجلهل نسبة ميكن وال، الواقع مبعرفة احلجة عليهم وقامت، الواقع متاًما

 .بالباطل عنهم جيادل سانإن

                                                           
الد لمراجعة النصوص الكاملة لهذه الوثائق وغيرها راجع كتاب الشيخ أبي مصعب السوري ]شهادة قادة المجاهدين ورؤوس اإلصالح والمعارضة في ب 129

 الحرمين على علماء السلطان في بالدهم المسماة )سعودية([. 
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 إليه وصلت ما نفس إىل -تقريًبا- وصلت -اهلل حفظه- الدن بن أسامة الشيخ وخاصة اإلخوان أن/ الثانية النقطة-
 ولكن وبطريقته بأسلوبه يتكلم واحد كل  ولكن، -سنذكر كما- العلماء هؤالء عن فيه تكلمنا الذي اخلطاب فحوى
 .اجلميع عند بقةمتطا شبه أصبح هبم القناعة حقيقة

 املقاالت لبعض بقراءة -اهلل شاء إن- الشريط أختم مث الفقيه الدكتور لوثائق قصرية بقراءة -اهلل شاء إن- فأبدأ
 .الدن بن أسامة الشيخ عن الصادرة واملنشورات

 ضانرم من -تقريًبا- وهي( لإلصالح اإلسالمية احلركة وثائق، سعود آل مواجهة يف) بعنوان كتاب  عندي أنا
. هـ6361 الثاين ربيع 64 بتاريخ الصادرة، 43 رقم النشرة 643 الصفحة يف. هـ6369 رمضان إىل. هـ6361

 .م6991 أغسطس 41 املوافق

 :يقول

 عثيمني بن حممد الشيخ مع ملقابلة( املسلمون) جريدة نشر بعد النشرة هذه صَدَرت

 (أسئلة تُثري أجوبة، عثيمني ابن الشيخ: )بعنوان وهي

 قضية عن العثيمني صاحل بن حممد الشيخ سئل. هـ4/3/6361 بتاريخ 114 العدد( املسلمون) جريدة مع قابلةم يف
 ،األسئلة تلك حول للشيخ منسوبة أجوبة اجلريدة ونَشَرت، البيعة وقضية األمر ويل طاعة

 جاء ما إىل واإلشارة البيان من بُدّ  ال كان  الناس من كثري  عنه يأخذ شيخ عن صادرة وكوهنا األجوبة تلك خلطورة ونظرًا
 .إمث وتأخريه واجب البيان فإن إليه التنبيه جيب مما

 :األمر ويل طاعة حول سؤال على رده معرض يف الشيخ قال

 التمرد حيصل حىت عليه الناس صدور نوغر أن ذلك يعين فهل، كافر  األمر ويل أن البعيد التقدير على َفرْضنا وإذا"
 ال هذا يريدها اليت املصلحة، الطريق هذا يف مرجوة غري حتصل اليت املصلحة، اخلطأ من أنه شك ال! والقتال والفوضى

 يف األمر ويل على الناس من طائفة قام إذا -مثالً - ألنه؛ عظيمة مفاسد بذلك حيصل بل، الطريق هبذا حتصل أن ميكن
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 بل، تغلب ال؟ القليلة الفئة هذه تَغِلب هل؟ نيكو  مالذي أحد عند ليس ما والسلطة القوة من األمر ويل وعند البالد
 إىل أيًضا ينظر وال، الشرع بعني أوالً  ينظر أن جيب واإلنسان، األمور تستقيم وال والفساد الفوضى حيدث بالعكس

 ".النصوص بني جيمع أن جيب بل، األخرى اجلهة دون جهة من النصوص إىل ينظر عوراء بعني الشرع

 وحديث لغو هو أم، اهلل عن توقيع أنه مبعىن، فُتيا مبثابة الشيخ فضيلة يا هنا كالمك  هل: ناه للشيخ املوجه والسؤال
 الثابتة الشرعية للنصوص الصحيح الفهم فيه أُعِمل شرعي منهج على الكالم هذا بـُيَنَ  فهل فُتيا مبثابة كان  وإذا؟ جمالس

 نصوص على َمْبنًيا كان  فإن؟ الشرعية للنصوص تباراع دون واملصلحة والعقل بالرأي قول هو أم، والسنة الكتاب من
 توغري عدم جتيز اليت النصوص هذه أين بل؟ الكافر احلاكم على الصدور توغري جتيز ال اليت النصوص هذه فأين شرعية

 دليل على مبين كالمه  أن يدعي ذلك مع الشيخ كان  فإن؟ اهلل يف وبغضهم وحمكومني حكاًما الكفار على الصدور
 .إليه ذهب ما يؤيد والسنة الكتاب من واحد بدليل نُطالبه فإننا شرعي

 من واحد غري نقل فقد؟ املسلمني إمجاع خيالف أن َمساًغا لنفسه الشيخ جيد كيف:  هو للشيخ آخر سؤاالً  نوجه مث
 به يقصد جواخلرو ، اخلروج وجوب بل اجلواز جمرد ليس الحظ، الكافر اإلمام على اخلروج وجوب على اإلمجاع العلماء
 .الصدور إيغار جمرد من بكثري أكرب أمر وهو شاهبه وما القتال

 ُمنابذة َجعل ألنه؛ الشيخ فتوى حسب -حاشاه- خمطًئا صلى اهلل عليه وسلم حممد يُعترب هل: كذلك  آخر وسؤال
 !صدورال إيغار جمرد من بكثري أعظم املنابذة أن املعلوم ومن؟ صحيحة أحاديث يف مشروعة الكافر احلاكم

 ألنه؛ جاهلية ميتة ميوت فإنه مات وإذا خاطئ( 6)هذا أن شك ال: "الشيخ قال فقد البيعة حول اآلخر السؤال يف وأما
 فإذا ﴾اْسَتطَْعُتمْ  َما اللَّهَ  فَاتَـُّقوا﴿: يقول اهلل أن اإلسالمية الشريعة يف العامة والقواعد، ألحد بيعة رقبته يف وليس سيموت

 لكان الضال الرأي هبذا قلنا لو وإال، أمرها ويل فهو منطقة يف أمر ويل كان  فمن عموًما لمنيللمس خليفة يوجد مل
 عهد من تفرَّقت اإلسالمية األمة؟ هبذا يقول ومن، جاهلية ميتة ميوتون الناس كل  ولكان خليفة هلم ليس اآلن الناس

 زال وما، أناس مصر ويف أناس اليمن يف وكذلك، مالشا يف أمية وبين، مكة يف الزبري بن اهلل عبد أن تعلمون، الصحابة
 ينكر أحد وال املؤمنني بأمري ويدعونه ويبايعونه فيه هم الذي املكان يف السلطة له ملن البيعة أن يعتقدون املسلمون

 ".قدمي عهد من املسلمني إمجاع خالف أنه جهة ومن، بالبيعة اْلتزامه عدم جهة من املسلمني لعصا شاق فهذا. ذلك



 198 

 مسلمون سلطتهم حتت الذين احلكام كل  أن الشيخ كالم  يعين هل: األول السؤال، أسئلة عدة عليه ينبين الكالم وهذا
 املسلمني على واجبة بوتو بينظري بيعة أن هذا يعين وهل؟ جاهلية ميتة مات يبايعهم مل ومن بيعتهم جتب للمؤمنني أمراء

 وهل! ليبيا يف املسلمني على واجبة القذايف وبيعة! أندونيسيا يف منياملسل على واجبة سوهارتو وبيعة! باكستان يف
 ألهل للمؤمنني أمري هو هل حسني صدام عن وماذا؟ يبايعوا ملا إذا جاهلية ميتة البالد تلك يف املسلمون سيموت

 وتوفري العراقية ضةللمعار  سعود آل دعم أن ذلك يعين فهل لقومه للمؤمنني أمريًا كان  وإذا؟ واجبة بيعته وهل العراق
 ؟!املؤمنني أمراء من أمريًا على حتريًشا والسالح واألموال باإلذاعات وتزويدهم هلم واإلعالم الدعاية

 يف للمؤمنني أمريًا ميجر يُعترب وهل! فلسطني يف للمؤمنني أمريًا نتنياهو يُعترب هل، ذلك من أبعد نذهب دعنا بل
 سيموتون هل؟ يبايعوا مل إذا هناك يعيشون الذين املسلمني حكم هو وما؟ أمريكا يف للمؤمنني أمريًا وكلينتون! بريطانيا

 وال سوهارتو وال بوتو سلطة حتت املسلمني على واجبة ليست البيعة أن مبعىن، بالنفي اجلواب كان  وإذا؟ اجلاهلية ميتة
 أهل على واجبة البيعة جعل الذي الشرعي األساس هو فما، كلينتون  وال نتنياهو وال بل رفسنجاين وال حسني صدام

 ؟سواهم دون بلد

 ويل له جعل مث البالد من بلد على باإلمرة اإلنسان بويع إذا إنه مث: " الشيخ قال البيعة قضية عن جوابه معرض ويف
 لو، هذا إال للناس يصلح وال مبايعة بدون أمر ويل الثاين صار األول والية انتهت إذا، بعده من عهده ويل فهو عهد
 يف الشيطان يلقيها اآلراء هذه مثل لكن. فوضى صارت جديد من يُباَيع حىت عهد والية له ليست العهد ويل أن قلنا

 إذ -والسالم الصالة عليه- الرسول بيَّنه الذي التحريش وحيصل املسلمني مجاعة تفرتق أن أجل من؛ الناس بعض قلوب
 (.بينهم بالتحريش ولكن عربال جزيرة يف يُعبد أن آيس قد الشيطان إن: )قال

 وهل؟ مبايعة دون األول والية انتهاء بعد والية تعطيه العهد ويل بيعة أن على الشيخ دليل هو ما: أخرى مرة والسؤال
 لعمر تعيينه ويعتربوا بكر أيب بعهد يكتفوا ومل بكر أيب وفاة بعد -عنه اهلل رضي- عمر بايعوا حني الصحابة أخطأ

 ؟!البيعة ىلإ يفتقر ال حاكًما

 وال، اخلطرية األجوبة هبذه خطرية فتنة صنع وأنه، عنها أجاب اليت األسئلة من أكثر أسئلة أَثارَ  أنه الشيخ يعلم أن جيب
 .واملصلحة والعقل الرأي حبجة الصحيحة ودالالهتا الشرعية والنصوص والسنة الكتاب عن احليدة من أعظم فتنة



 199 

 تفصيلي نقاش بسط من القادمة النشرات يف ميكننا أن اهلل نسأل، واستفسارات أسئلة جمرد كانت  هذه حال كل  على"
 .اهـ" القضية هلذه

، يقول أن يُريد ما كل  خُيرج فلم" واستفسارات أسئلة جمرد كانت  هذه حال كل  على: "يقول النهاية في أنه والحظ
 هبذا عليه وهتكَّم ونقضه بكالمه أتى ذلك عوم، الصدام هذا يف يدخلوا أن وغريها املعارضة وخوف الشيخ ملكانة وهذا

 .سعود آل صنعها اليت الطاغوتية املؤسسة هذه جتاه هبا يتململون اجلزيرة أهل بدأ اليت البدايات من وهذا، األسلوب

 بقلم، لإلصالح اإلسالمية الحركة عن أيًضا صدَرت. هـ0403 الحجة ذي 3 بتاريخ أخرى نشرة هنا وعندي
 :فيها يقول(، باز ابن للشيخ مفتوحة رسالة) بعنوان، اأيضً  سعد الدكتور

 -:وبعد اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد"

، األمان من وحببوحة الصحة يف ووفرة العيش من سعةٍ  يف كان  لو حىت والتذكري للموعظة يستمع أن باملسلم َحرِي   فإنه
 ؟اهلل لقاء واقرتاب األجل بدنو آذنت نازلة به نزََلت إذا فكيف

 وتبوَّْأتَ  املناصب يف فرتقَّيتَ  احلكام لك وسخر العلم طريق لك اهلل سهَّل حني لالبتالء تعرَّضت لقد، الشيخ َساحة يا
 بالء وهو، للعلم حتصيلك مبجرد يكن مل ابتالءك فإن ولذلك؛ العلماء كبار  هليئة رئيًسا وُعيِّنتَ  الرَسية الفتوى مسؤولية

 والتبليغ اإلعالم ووسائل وقوة سلطة خالهلا من متلك اليت الرَسية الُفتيا منصب من متكينك يف ولكنه، ذاته حد يف عظيم
 الرزق يف لك ووسَّع العيش سُبل على فأعانك بالءك زاد اهلل أن مث، العلم وطلبة العلماء من اآلخرون ميلكها ال اليت
 .والنفوذ السلطة بتلك وتتمتع موالنع املناصب تلك يف ترفل وأنت طويالً  العمر يف لك ومد

علَّم ليس مثلك، الشيخ َساحة يا
ُ
 سبحانه- قوله معىن عليه خيفى ال ومثلك، البالء ذلك وخطورة املسؤولية تلك عظم امل

اِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَُّه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْزَْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّ  ﴿ -وتعاىل
ِعُنونَ    إذا فكيف، العلماء آحاد من كان  لو حىت احلق كتم  إذا الالعنني ومن اهلل من اللعنة يستحق فالعاملِ  ﴾َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

ًنا الُفتيا ملنصب متبوِّئًا كان  .واإلعالم التبليغ وسائل من وممَُكَّ
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 أن بل األخرى الذنوب يف الواردة التوبة شروط واستكمال منها التوبة جمرد يكفيها ال أنه اجلرمية تلك عظم من وكان
 ِإالَّ  ﴿: -تعاىل- قوله وهي السابقة تتلو اليت اآلية يف جاء ما أدَّى إذا إال -الكتمان لعنة- اللعنة من يسلم ال العاملِ 
 َتسبَّب من وإرشاد والتبيني اإلصالح من بُدّ  فال، ﴾ الرَِّحيمُ  التـَّوَّابُ  َوأَنَا َعَلْيِهمْ  أَُتوبُ  لَِئكَ َفُأو  َوبـَيـَُّنوا َوَأْصَلُحوا تَابُوا الَِّذينَ 
 .الصحيح احلق إىل بضالهلم العامل

 كثرية  أقوال عنكم صدر لقد، البالغ قضية يف املاضية السنني خالل من ِسجلكم نستعرض أن الشيخ َساحة يا لنا اَسح
 البلد يف جيري ما على وتفصيل كامل  اطالع على أنكم رغم الشرعية األوصاف بأحسن وتصفوهنا الدولة فيها تُزكون
 .املتنفذين األفراد مستوى وعلى الدولة مستوى على النظام يرتكبها اليت الشرعية املخالفات تفاصيل وكل

 اإلصالح أهل معظم ألن؛ جيري امب علم على أهنم يدَّعون ممن بكثري أعلم -منكم القريبون يعرف كما- إنكم بل
 فيها َبسط كثرية  جلسات شخصًيا شهدنا ولقد، إليكم ونصائح ومالحظات ومعلومات أخبار من عندهم ما يوصلون

 برَأت قد الذمة وأن عليكم أُقيمت قد احُلجَّة أن نقول أن نستطيع إننا بل، مواربة فيه ليس تفصيلي بشكل لكم الواقع
 لكم التفصيل على الواقع بيان يف احُلجَّة إقامة وإن، واملصلحني اجلامعات وأساتذة املشايخ من ريكب  عدد ِقَبل من معكم

 .حبديثهم وتأخذون هبم تثقون أناس ِقَبل من وتكرارًا مرارًا حصل قد

 ترأسون نتموأ العلماء كبار  وهيئة اخلماسية اللجنة وراَجَعْتها لكم ُقدمت اليت النصيحة مذكرة من ذلك على أََدلّ  وال
 ال أنكم حُبجَّة االعتذار يسعكم ال أنه وحنسب، قرأها من على ُحجَّة املذكرة تلك أن أحد جُيادل وال، اجلهتني تلك

  عدد عليها أجربكم إجبارية ومتابعة، باألوضاع تفصيلية دراية على أنتم بل، عليه النظام يُطلعكم ما على إال تتعرفون
 هذه الدولة تُزكون حني خطريًا وُمنزلًَقا عظيًما خطأً  ترتكبون فلرمبا ولذلك؛ العلم بةوطل واملصلحني الدعاة من كبري

 غريًبا ليس فمثلكم، العمل هذا مثل خطورة الشرعي اطالعكم خالل من كذلك  وتعلمون حالًيا تعلمون وأنتم، التزكية
 بغري حيكم النظام أن يقيًنا تعلمون نتمك  فإذا، الوهاب عبد بن حممد الشيخ وخاصة الدعوة علماء وأقوال مؤلفات على

 .والنصيحة التنبيه تكرار رغم اهلل أنزل ما

: -اهلل رمحه- قال اهلل أنزل ما بغري حيكم من يُزكون الذين أولئك عن الوهاب عبد بن حممد قول من موقفكم هو فما
! ال كيف،  اإلسالم عن مرتدون ركفا  كلهم  اهلل دون من طاعة وجوب فيهم الناس يعتقد الذين الطواغيت هؤالء إن"
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 أو عنهم جادل ومن، وتأييدهم وفعلهم بقوهلم فساًدا األرض يف ويسعون، اهلل أحل ما وحُيرمون، اهلل حرم ما حُيلون وهم
؛ فاسق أنه اجملادل هذا أحوال فأقل، الكفر إىل ينقلهم ال باطالً  كان  لو هذا فعلهم أن زعم أو َكفَّرهم  من على أنكر
 (699 الشخصية الرسائل" )وتكفريهم هؤالء من بالرباءة إال اإلسالم دين يصح ال ألنه

 أوصاف بأحسن يصفهم مبن فكيف، الوهاب عبد بن حممد الشيخ عند كربى  جرمية التكفري عدم جمرد كان  فإذا
 ؟!عليهم أنكر من على وحيمل، ونظامهم دولتهم ويُزكي اإلسالم

 خبزينة ودَعَمه، العاتية الصروح له وأقام الناس على فرًضا الربا فرض قد النظام أن يقيًنا تعلمون الشيخ َساحة يا وأنتم
 ومُيكِّن هبم ويستنصر وينصرهم ويدعمهم الكفار يُوايل النظام أن يقيًنا وتعلمون، عليه قائًما الدولة اقتصاد وجعل، الدولة

 من انتشاره يف ويساهم اخلُُلقي الفساد ُيشجع النظام نأ يقيًنا وتعلمون، املسلمني ضد معهم ويتآمر خمططاهتم ويُنفذ هلم
، وتعطيلها الدعوة حتجيم خالل ومن األمراء ِقَبل من احملمية الفساد خاليا دعم خالل ومن والتعليم اإلعالم خالل

 بل، وإرهابًا وحصارًا وتشريًدا سجًنا عليهم حرب من َيشنُّه وما الدعاة ضد جرائم من النظام يرتكبه ما يقيًنا وتعلمون
، مثله أو إيقاف أو مدامهة أو اعتقال حادث عن خُيرَب  من أول تكونون ما غالًبا ألنكم؛ بذلك الناس أعلم ِمن إنكم

  فيه املتنفذين ِقَبل ومن، كنظام  النظام ِقَبل من والقبائل واجلماعات األفراد على الواقعة الظلم أشكال يقيًنا وتعلمون
 .ُمستنجدين لكم ويكتبون بكم يلوذون ما غالًبا ظلومنيامل من كثريًا  ألن؛ كأفراد

، النظام ُمداراة بسبب؛ مرة من أكثر للتناقض اضطررمت لقد بل النظام تزكية جمرد ليست الشيخ َساحة يا مشكلتكم إن
 أن فيها قُلتم ليتوا، الناصر عبد جلمال ُوجِّهت اليت املسلمني بغري االستعانة حترمي فتوى، الصريح التناقض هذا أمثلة ومن

 اعتربمتوها بل، للضرورة االستعانة بتجويز تكتفوا فلم الصورة وانقَلبت السنني ومرَّت، الضرورة عند حىت جتوز ال االستعانة
 !يعملها مل من وآمث واجبة

 تبًعا منكم الصادرة اوىالفت قائمة عن فضالً  هذا، واليمن أفغانستان قضيَّيَتْ  يف للحاكم ُمتابَعة الفتوى تغيري منكم وتَكرَّر
 ُمذكِّرة ضد اهليئة وبيان، املطاِلب خطاب ضد العلماء كبار  هيئة بيان مث، القوات استدعاء فتوى وأوهلا النظام لرغبة

 اجملتمع محاية أجل من؛ وسفر سلمان الشيخني بتوقيف األمر يف اهليئة وبيان، الدفاع جلنة ضد اهليئة وبيان، النصيحة
 !أخطائهما من
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 تُرى، األرض يف الفساد أعظم من قـَْتلهم واعتبار، الدم معصومي املعاهدين من األمريكان َجعَلت اليت األخرية لفتاوىوا
: الفتاوى يف قال؟ السلطان هلوى موافقةً  والسنة الكتاب خبالف يُفيت فيمن تيمية بن اإلسالم شيخ كالم  قرأمت هل

 اهلل حلكم املخاِلف احلاكم حكم واتبع صلى اهلل عليه وسلم رسوله ةوسن اهلل كتاب  من عِلمه ما العاملِ  ترك ومىت"
 414-414ص 41ج الفتاوى(  واآلخرة الدنيا يف العقوبة يستحق كافرًا  ُمرتًدا كان  ورسوله

 الوجه على إنزاهلا عدم لكنه، والسنة الكتاب كتمان  يستطيع أحد فال، والسنة الكتاب كتمان  هو ليس العلم كتمان  إن
، فقط بالكتمان اكُتِفي إذا العظيمة اجلرمية هذه، عليها النصوص إنزال العامل على يستوجب اليت النوازل يف الصحيح

 ؟!رسوله وسنة كتابه  يف -سبحانه- أراد ما غري عنه يُبلِّغ حني اهلل على وكذب األمانة خان إذا فكيف

َناهُ  الَِّذي َبأَ نَـ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ ﴿: -تعاىل- اهلل بقول املقصودون هم فهؤالء َها فَاْنَسَلخَ  آيَاتَِنا آتـَيـْ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّْيطَانُ  َفأَتْـبَـَعهُ  ِمنـْ
َنا َوَلوْ * اْلَغاِوينَ   تـَتـْرُْكهُ  َأوْ  ثْ يـَْلهَ  َعَلْيهِ  حَتِْملْ  ِإنْ  اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ   َفَمثـَُلهُ  َهَواهُ  َواتَـَّبعَ  اأْلَْرضِ  ِإىَل  َأْخَلدَ  َولََِٰكنَّهُ  هِبَا َلَرفـَْعَناهُ  ِشئـْ
ِلكَ  يـَْلَهثْ  بُوا  الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ذََٰ  .﴾يـَتَـَفكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ  بِآيَاتَِنا َكذَّ

 وَيْستِقيل. عاجز أنا: ويقول بعجزه يعرتف أن بإمكانه فالعاجز، العجز جمرد ليست الشيخ َساحة يا مشكلتكم إن
ية بثقل الوقوف هي مشكلتكم لكن، كفافًا  منها وخيرج  .والفتوى واملوقف بالكلمة وتأييده الباطل مع ونشاط وِجدِّ

 أال، والتبيني اإلصالح بواجب تقوموا أن بعد الذِّكر وطيب اخلامتة حلسن تسعوا أن بقية العمر يف دام ما األوان آن لقد
 هذا يف التصريح شبه والحظ، هنا يطفح الكيل بدأ يفوك قبلها اليت الرسالة يف الرِّقة والحظ"فاشهد اللهم بلغنا قد

 مث، باز ابن الشيخ حال يف تيمية ابن الشيخ كالم  وإنزال الوهاب عبد بن حممد الشيخ وكالم اآليات هذه بإنزال الكالم
  من يسول السعودية املعارضة ومن اجلزيرة أهل كالم  من فهذا، الباطل مع الوقوف هي مشكلته بأن عليه التهمة إثبات

 أهـ.أنا كالمي

 والبيان( 00) رقم البيان في أسامة الشيخ بكالم وأختم أوجز أن فسأحاول قليل إال الشريط من يبقَ  لم واآلن
 ُنَسخ منه أصوِّر -اهلل شاء إن-و، كاماًل   يقرؤوه أن اإلخوة وأنصح، كاماًل   أقرأه أن أريد وكنتُ (، 05) رقم
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 هاذين من المقتطفات بعض سآخذ وقت من الشريط من بقي ما قلضي ولكن، هنا المجاهدين على وأوزعها
 .البيانين

 وأقرأ(، اليهود مع بالصلح فتواه بطالن في باز ابن للشيخ مفتوحة رسالة) بعنوان وهو( 00) رقم بالبيان وأبدأ
 :130الشريط من بقي ما لقصر بالنص وليس بالتلخيص

 – اهلل حفظه – باز بن العزيز عبد الشيخ فضيلة

:[ يقول الصالحين ثم العلماء وسلوك األنبياء َورَثة واجب في ُمقدِّمة يذكر ثم، ]وبركاته اهلل ورمحة عليكم سالمال
 هذا يف تذكريكم أردنا، ...... األمة وجتاه الدين جتاه بواجبكم تذكريكم سبق ما ذِْكر من أردنا لقد، الشيخ فضيلة
بط وَعْربد، الباطل فيه انتفش الذي الوقت

ُ
ضلون لونامل

ُ
 أن واألغرب، املصلحون وُأسِكت، الدعاة وُسجن، احلق وُوئِدَ ، امل

 ببعض -الشيخ فضيلة- سُنذكِّركم وحنن، ومواقفكم فتاواكم ظهر على ُمرِّر بل! فقط وسكوت منكم بِعلم يتم مل ذلك
 معنا ُتدركوا كي؛  الضالل يف خريًفا سبعني األمة هبا هتوي قد أهنا مع، بااًل  هلا تُلُقون ال قد اليت واملواقف الفتاوى هذه
 في المنتشر الربا والظلم بالفساد يُذكِّره األولى النقطة، فتاويه ببعض يُذكِّره ثم] األمر هذا خطورة من جانبا ولو

 وهوسوَّغُتم فعله تأوَّلتم، مسرورًا فرًحا العامل أمام به وظهر صدره على الصليب امللك علَّق وحينما:[ يقول ثم-الدولة
 .علم عن واالختيار الرضا فاعله حال من والظاهر، كفر  الفعل هذا أن وضوح ورغم، وفظاعته شناعته مع

 حترير باسم البالد احتالل -النظام مع بتواطؤ- اخلليج حرب يف الغازِيَة واليهودية الصليبية التحالف قوات قرََّرت وملا
، مقدساهتا ودنَّس، كرامتها  ولطَّخ األمة عزة أهان الذي الشنيع لالعم هذا برَّرت ُمتعسفة بفتوى ذلك سوَّغتم الكويت

عترَبة الضرورة وضوابط، االستعانة هذه قيود ُمهملة،  الضرورة عند بالكافر االستعانة باب من ذلك ُمعتربة
ُ
 .شرًعا امل

 يف املسلم اليمين الشعب ضد اليمن يف الشيوعية االشرتاكية الردة رؤوس ودعم مبساعدة احلاكم السعودي النظام قام وملا
 نصيحة) -النظام هذا من بإيعاز- أصدرمت، الشيوعيني هؤالء على الدائرة دارت ملا مث، الصمت اْلتزمتم األخرية احلرب
 !!دمائهم حقن جيب مسلمون الشيوعيني أن الناس مومِهة!! مسلمني باعتبارهم والتصافح التصاحل إىل اجلميع تدعو!!( 

                                                           
 وضعنا تعليق الشيخ أبي مصعب بين المعكوفين. 130
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 -األذى اهلل يف وحتمَّال باحلق صدعا اللذين- احلوايل سفر والشيخ العودة سلمان بالشيخ البطش امالنظ قرر وحينما
 من األمة وشباب ومشايخ دعاة من معهما ومن الشيخان له ويَتعرَّض تعرَّض ما كل  هبا سوَّغ فتوى منكم استصدر

 .الظاملني ظلم عنهم ورفع أسرهم اهلل فك، والتنكيل البطش

ًرا يقول أن إلى، اليهود مع الفتوى بطالن بذكر أسامة لشيخا يبدأ ثم] :[ له قديمة بفتوى باز ابن الشيخ ُمذكِّ
 ميكن ال أنه أرى إين: "فقلتم، فلسطني لتحرير السبيل عن ُسِئْلتم ملا، الشأن هذا يف السابقة بفتواكم هنا ونَٰذكِّركم
 جهاًدا اليهود وجهاد، إلنقاذها املسلمني بني وبالتكاتف، إسالمية القضية باعتبار إال القضية لتلك حل إىل الوصول
 بن العزيز عبد الشيخ فتاوى جمموعة.)هـ.ا" بالدهم إىل اليهود ُشذَّاذ يعود وحىت، أهلها إىل األرض تعود حىت؛ إسالمًيا

 (. 6/496 باز

  هذه فتواكم إن:[ لطيف وببأسل يُذكِّره ثم، الحكام هوى نتيجة وهي تلك عكس هي الفتوى هذه أن له يُبين ثم]
 فضاًل ، منصف سالم حكم يف فتوى تصلح ال فهي، ُمِضل وتعميم خمُِل إمجال من فيها ملا؛ الناس على تلبيًسا كانت

 عاملِ  عن فضاًل  عادي مسلم يُقرِّها ال واملسلمني لإلسالم عظمى خيانة هو الذي اليهود مع املزيف السالم هذا عن
 ثم، ُمض ل وتعميم إجمال الشيخ كالم  أن يفهم هنا فهو. ]واألمة امللة على الغرية من ضيُفرت  ما فيه يُفرتض مثلكم
 :[النهاية في له يقول أن إلى وشروطها الفتوى بواجب يُذكِّره

، وأخطار آثار من عليها ويرتتب، الباطل من تتضمنه ما صاحبها بتعمُّد لقيل غريكم عن صَدَرت لو السابقة الفتاوى إن
 علمكم نقص إىل ترجع ال اليت األسباب من ذلك غري فيها اخللل سبب يكون أن تعنيَّ  منكم صدَرت امل ولكنها
 .الواقع حقيقة إدراك لعدم ولكن، الشرعي

، السن بكم تقدََّمت لقد، الشيخ فضيلة[:  فيقول يُذكِّره ثم، الحقيقة إدراك عدم عذر أسامة الشيخ له اْلتمس فهنا]
 أعلنوا الذين والظََلمة الطواغيت هؤالء عن وابتعدوا اهلل فاتقوا، سابًقا اإلسالم خدمة يف يضاءب أيادٍ  لكم كانت  وقد

 أهـ"الصادقني مع وكونوا، ورسوله اهلل على احلرب
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، عليكم ألقرأه ُفسحة الشريط في بقي لو أتمنى وكنتُ ، ألهميته( 05) رقم للبيان وأنتقل هنا أختصر أن وأريد
 -(:باز ابن للشيخ الثانية الرسالة( 05) رقم البيان) بعنوان وهو

 قال األولى الرسالة في أنه والحظ: ]وبعد، وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم، باز بن العزيز عبد الشيخ إىل.... 
 السابقة الفتوى وأن السابقة الرسالة في قاله بما ذكَّره ثم، باز ابن الشيخ إلى قال وهنا، باز ابن الشيخ فضيلة

 :[له يقول أن إلى، لليهود فلسطين تمليك سوِّغتُ 

 االعرتاف يف صرحية فهي، علم بغري تقولوا ال حىت؛ االتفاقيات تلك مراجعة إال عليكم فما التأكد أردمت وإذا.... 
 [يقول أن إلى... ]6939 سنة فلسطني من احتل ما على األبدية اليهودي العدو بسيادة

؛ اهلل سبيل يف شهداء واألزواج واإلخوان واألبناء اآلباء قدَّموا الذين أولئك باإلحباط وُتصيبون تُثبطون الفتوى وهبذه
 أمر ويل) عقده اتفاقا خرقوا ألهنم؛ معصية على ماتوا يكونون الفتوى هذه مبقتضى ألهنم؛ وفلسطني القدس لتحرير

 ال ما اهلل على تقولون أم؟! ولونتق ما تـَُعون فهل، فتواكم وُمقتضى كالمكم  معىن هذا(! فلسطني يف املسلمني
 ؟!تعلمون

 أعظمُ  فاملصيبةُ  تدري كنتَ   وإن  مصيبةٌ  فتلك تدري ال كنتَ   فإن
 

 صَدرت الفتوى هذه أن األدهى ولكن، منكم الفتوى هذه صدور جمرد ليس والقلق اخلوف على يَبعث ما إن: خامسا
 -:مُييِّزه ما أهم، وىالفتا هذه مثل إصدار يف ِقَبلكم من ُمتَّبع منهج مبُقتضى

 .تصرفاهتم على وموافقتهم، السياسية أهوائهم يف السوء حكام جُماراة مبدأ من ينطلق أنه -

 .الرغبات لتلك لتستجيب؛ النصوص أعناق ويلوي األدلة يتعسف ذلك سبيل ويف -

 .ملرادهم احلكام هبا توصَّلي بصورة احُلكم أهُِبم، واملعروضة الواقعة يف لذلك القابلة النصوص ُتسِعف مل وإذا -

 (.6)به جهلٍ  على الفتوى جتوز وال، احلكم مناط هو الذي بالواقع اجلهل على قائم أنه -
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تقلبة احلكام رغبات على َمْبيِن  وألنه -
ُ
 .والتعارض التناقض من بكثريٍ  اتََّسم فقد امل

 .المالك هذا بصدق يشهد ما األمثلة من السابقة رسالتنا يف أْوَردنا وقد -

حاباة التشهِّي على قائم ألنه؛ اجللي والفساد الظاهر البطالن من املنهج هذا يف ما خيفى وال
ُ
 وهذا الفتاوى إصدار يف وامل

 أهل بعض عن الباجي الوليد أبو القاضي حكى ما مثل وهذا، األمة باتفاق حرام: "-اهلل رمحه القيم ابن يقول كما-
 بالرواية أُفتيه أن فتوى أو حكومة له وقعت إذا علي لصديقي الذي إن: يقول كان  أنه للفتوى نفسه نصَّب ممن زمانه
 واهلل، الكبائر وأكرب الفسوق أفسق من وهذا، جيوز ال أنه اإلمجاع يف هبم يعتدَّ  من بني خالف ال مما وهذا ُتواِفقه اليت

 (3/466 املوقعني إعالم" )املستعان

 الذين احلكام هؤالء خندق من للخروج الشيخ أيها لكم دعوتنا ُنكرر كما[  -:الرسالة آخر في يقول أن إلى]
 أفضل به اهلل خوَّف مبا وخنوِّفكم، ُمصلح كل  وجه يف بكم ورموا، داعية كل  ضد بكم وترتَّسوا أهوائهم خلدمة سخَّروكم

َنا لِتَـْفرَتِيَ  إِلَْيكَ  َناَأْوَحيْـ  الَِّذي َعنِ  لَيَـْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا  َوِإنْ ﴿: -تعاىل- بقوله ُرسله وخامت خلقه َرهُ  َعَليـْ  َخِلياًل  اَلختََُّذوكَ  َوِإًذا َغيـْ
  َناكَ  َأنْ  َوَلْواَل  َلكَ  جتَِدُ  اَل  مُثَّ  اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  احْلََياةِ  ِضْعفَ  أَلََذقـَْناكَ  ِإًذا  قَِلياًل  َشْيًئا إِلَْيِهمْ  تـَرَْكنُ  ِكْدتَ   َلَقدْ  ثـَبَّتـْ

َنا  ﴾اَنِصريً  َعَليـْ

 الفتاوى هذه مثل عن تنصرف بدَأت األمة أن -عَظَمته رغم- األمر هذا من يـَُهون مما أن إال[ -:يقول أن إلى]
 ....واخلارج الداخل يف الفتوى هذه ضد ارتفعت اليت والرفض االستنكار أصوات ذلك على دلَّت كما،  منكم الصادرة

 ال ذلك أن إال -هبا الناس ضالل خطر من يُقلل كان  وإن- فتاويكم عن اإلعراض هذا أن إال[ -:له يقول أن إلى]
لقاة اجلسيمة املسؤولية من يُعفيكم

ُ
 .كتمانه  وعدم به والصدع وبيانه باحلق اجلهر يف عاتقكم على امل

 رةومناص به والصدع باحلق اجلهر تَِبعات تتحملوا أن تستطيعوا مل أنتم إذا: لكم نقول الرسالة هذه ختام يف، الشيخ أيها
 هؤالء أبواب وهتجروا، النظام هذا هبا لوَّثكم اليت الرَسية املناصب عن تتنحَّْوا أن من أقل فال، احلكام هؤالء ضد أهله

 صلى اهلل عليه وسلم حدده الذي النجاة طريق واْلتزِموا، يصيبهم ما يصيبكم ال حىت؛ باحلرب اهلل بارزوا الذين السالطني
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 اجلامع صحيح، الرتمذي رواه( خطيئتك على وابكِ ، بيتك وْلَيَسعك، لسانك يكعل أمِسك: )بقوله عنه للسائل
 .الصغري

 ُهداة وأئمة، صادقني ربانيني علماء األمة هلذه يُقيِّض أن الُعلى وصفاته احلسىن بأَسائه القدير العلي اهلل نسأل وأخريًا
 ..."للناس ُأخرجت أمة خري تعود حىت، حمتسبني صابرين وجماهدين، مهديني

 كالم  وفيه، -اهلل حفظه- أسامة الشيخ الجهاد رؤوس من رأس فكاتبه بأكمله البيان عليكم أقرأ لو أتمنى وكنتُ 
 المعارضة رؤوس أحد وهو سعد للدكتور هو األول والكالم، قلناها التي الت هم لكل إثبات وفيه، واضح صريح

 ".السعودية" أسَمْوها التي الحرمين وبالد الجزيرة أبناء واالثنين، السعودية

  لنا ونُقل، الكالم هذا من بأكثر يتكلم من العلم طلبة من يأتينا واآلن، والمنشور المطبوع هو وهذا كثير  والكالم
، يهتز بدأ أُنشئت التي األصنام هذه أركان أن هلل فالحمد، المشايخ هؤالء عن العلم لطلبة جًدا شديد كالم
 أوساطهم من لسنا باعتبارنا أننا إال؛ المستعان واهلل المرجعيات هذه عن سالنا َصْرف ساحة في وحدنا ولسنا
، المألوف بغير الناس مواجهة اإلنسان يتحمَّل أن فيجب" البالطة على" صريحةً  هكذا قلناها وألننا، تلك

 .اهلل عند هذا فنحتسب

 .إليك ونتوب نستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وبحمدك اللهم سبحانك
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